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“Nunca saberemos como será o amanhã, 
mas podemos sim criar condições para 
que este amanhã seja o mais próximo pos-
sível de como sonhamos.

E foi sonhando, acreditando e realizando, 
que hoje, como presidente de honra do 
Parque Social, carrego o sentimento de de-
ver cumprido. Conseguimos realizar ações 
com potencial transformador e emanci-

Rosário Magalhães 
Presidente de honra

pador, contribuindo de forma efetiva para 
uma sociedade mais justa e com menos 
desigualdades sociais.

Nessa caminhada, muitos foram os desafios, 
mas o propósito em consolidar o Parque 
Social como instituição que agrega valor 
ao ecossistema de empreendedorismo so-
cial, sempre foi o que nos moveu e nos fez 
sonhar com novas conquistas”. 



Sandra Paranhos 
Diretora-geral

“Ao longo de quase oito anos, o Parque So-
cial tem atuado de forma diferenciada e 
com iniciativas que promovem o estímulo 
ao protagonismo das pessoas e das co-
munidades, acreditando no seu potencial 
transformador.

Através dos nossos programas e projetos, 
disseminamos a cultura do Empreendedo-
rismo Social e da Participação Cidadã, o 
que possibilitou nos tornamos referência 
local pela implementação de tecnologias 
de amplo alcance e de impacto social.

Hoje, podemos dizer que temos contribuído 
para a melhoria da qualidade de vida de 

muitas pessoas e comunidades, que acre-
ditam na capacidade de superação e na 
construção de um futuro melhor.

Baseados na confiança e corresponsabi-
lidade, contamos com uma verdadeira 
rede, formada por parceiros, colaborado-
res e multiplicadores, que contribuíram 
para potencializar nossas ações e ampliar 
o nosso alcance. Entendemos que só as-
sim seremos capazes de garantir que as 
verdadeiras transformações se tornem re-
alidade. Além de ser necessário, que haja 
engajamento e comunhão de propósitos”.
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Parece tarefa fácil relatar, sintetizar, mas 
quando o que iremos apresentar possui 
significado muito mais amplo do que po-
deríamos expressar por palavras, se torna 
tarefa desafiadora.

Quando falamos de inclusão social e de 
transformação, é preciso se aproximar 
da realidade, fazer com que se perceba o 
quanto representou cada ação realizada, 
o que foi conquistado, o quanto impactou 
a vida das pessoas e das comunidades.

O nosso propósito com esse relatório é re-
tratar nossa caminhada ao longo desses 
últimos quatro anos.

NOSSA TRAJETÓRIA

Com certeza foi uma caminhada de muitos 
desafios,  de muita aprendizagem e de 
muitas conquistas.

Cada Programa, cada Projeto, cada inicia-
tiva tem sua história e tem a história de 
cada pessoa que participou.

Nosso olhar sempre esteve voltado para a 
criação de reais oportunidades de inclusão e 
transformação social e, dessa forma é que 
temos nos consolidado como Instituição 
Social que atua com foco no Empreende-
dorismo Social e na Participação Cidadã.
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O Parque Social iniciou sua atuação em 2013 
com o desafio de romper com antigas práticas 
e apresentar soluções para o enfrentamento 
das desigualdades sociais. Desde então, a nos-
sa missão tem sido atuar numa perspectiva 
transformadora, buscando, através do Empre-
endedorismo Social potencializar os ativos e 
talentos locais, disponibilizando conhecimen-
tos e ferramentas disruptivas, alinhadas com 
os princípios de desenvolvimento socioeconô-
mico, através de um olhar sustentável e abran-
gente. Chegamos em 2020 e muitas foram as 
nossas conquistas, certamente a maior delas 
tenha sido justamente porque tenhamos con-
tribuído para o reposicionamento da forma de 
atuação no social.

Hoje, podemos dizer que fazemos parte do 
ecossistema de Empreendedorismo Social e 
por isso mesmo temos o dever de estar sem-
pre buscando por novas alternativas, criando 
tecnologias que possam gerar impacto positi-
vo na vida das pessoas e das comunidades.

Demonstrando a seriedade e o compromisso 
da Instituição, tivemos algumas conquistas 
importantes, a exemplo do Projeto Jovem 
Aprendiz Empreendedor, que se tornou políti-
ca pública do Município do Salvador em 2018, 
considerando seu potencial de inclusão e 
transformação.

ENFRENTANDO AS 
DESIGUALDADES SOCIAIS E 
PROMOVENDO TRANSFORMAÇÕES

Também fomos reconhecidos pela Associação 
Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), 
Bahia e Brasil, pelos Programas Comunidade 
Empreende e Agente da Educação, tecnolo-
gias de impacto para o sistema educacional 
e para o desenvolvimento comunitário sus-
tentável.

Conquistamos também titulações importan-
tes como o Certificado de Entidade Beneficen-
te de Assistência Social (Cebas), concedido 
pelo Governo Federal, bem como possuímos 
toda documentação, certidões e atestados de 
regularidade fiscal e previdenciária, necessá-
rias para o estabelecimento de parcerias. 

Atuar de forma comprometida e com propósi-
tos claros e de valor, nos trouxe ao longo des-
sa caminhada a possibilidade de conquistar e 
fortalecer parcerias importantes para a conso-
lidação de um trabalho relevante e reconheci-
do pelo seu potencial transformador.

A conquista de parceiros nos permite sonhar 
mais alto pois quem sonha junto consegue 
transformar sonhos em realidade.



10

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017-2020

“Desde janeiro de 2013, quando assumi 
a gestão municipal, a Prefeitura de Sal-
vador executou milhares de obras e pro-
jetos que mudaram o perfil da primeira 
capital do Brasil. E uma das realizações 
foi a parceria com o Parque Social, ins-
tituição que tem uma visão diferenciada 
com atuação voltada para o empreen-
dedorismo social, o empoderamento 
das pessoas e o desenvolvimento co-
munitário sustentável.

A Prefeitura e o Parque Social contribu-
íram para a melhoria da qualidade de 
vida dos que mais precisam, acreditan-
do sempre no potencial e talento das 
pessoas e das comunidades como pro-
tagonistas de transformação social.

Lembro muito bem que, em meu discurso 
de posse, disse que uma das prioridades da 
minha administração seria o investimento 
constante em iniciativas para o fortaleci-
mento da economia e geração de emprego 

e renda, através de capacitações, inserção 
no mercado de trabalho, atração de investi-
mentos e estímulo ao empreendedorismo. 
Conseguimos colocar em prática muitas 
ações, fruto dessa parceria com o Parque 
Social, voltadas a esse propósito.

Ao deixar a Prefeitura no dia 31 de dezem-
bro de 2020, vou levar para o resto de mi-
nha vida muitas recordações dos oito 
anos de muito trabalho e dedicação. E, 
com certeza, uma dessas lembranças 
será a do Parque Social, como insti-
tuição bem-sucedida que realizou um 
trabalho de grande valor para o social, 
com um olhar especial para a popula-
ção mais vulnerável, o que foi prioridade 
da nossa gestão ao longo desses oito 
anos de atuação”.

ACM Neto
Prefeito de Salvador

O QUE DIZEM
OS PARCEIROS
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“O Parque Social é uma instituição que 
desenvolve tecnologias efetivas para o de-
senvolvimento socioeconômico de Salva-
dor. O trabalho acontece com seriedade e 
de modo humanizado. O relacionamento 
institucional é sempre de muito aprendi-
zado, porque é conduzido de forma profis-
sional, colaborativa e com boa articulação 
da equipe envolvida. Destaco a concepção 
dos projetos que são transformadores na 
área do Empreendedorismo Social”.

Paulo Henrique Oliveira
Sócio Startei Consultoria

“Inovação na forma de se relacionar, 
construir e agir. O Parque Social nos 
inspira a colaboração e nos estimula à 
transformação de pessoas, ambientes e 
iniciativas! É um privilégio para a Avina a 
aliança com o Parque Social”.

Anna Romanelli 
Gerente Programática da Fundação Avina

“A parceria do Banco do Nordeste com o 
Parque Social facilita a identificação de 
empreendedores e faz com que o crédi-
to produtivo e orientado chegue de forma 
mais direta àqueles que mais precisam. 
Sem essa parceria nossa velocidade seria 
diminuta”. 

José Gomes da Costa 
Superintendente Estadual do Banco do Nordeste

“O trabalho do Parque Social é muito 
necessário para a cidade de Salvador. 
Ao educar jovens e adolescentes para o 
empreendedorismo, abre para eles um 
mundo novo de oportunidades. Acre-
dito que as ações realizadas em prol 
do desenvolvimento pessoal, do senso 
de protagonismo estimulam essa nova 
geração a se tornar protagonista da 
própria história e a transformar vidas”.

Wladimir Martins 
Presidente da ABRH-BA
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“A parceria do Grupo Solvi, através da Re-
vita Engenharia e depois Sotero Ambiental 
com o Parque Social possibilitou a capaci-
tação de jovens em atores e protagonistas 
de uma história de transformação social 
em educação ambiental. Não temos dúvi-
da que o trabalho desenvolvido pelo Par-
que Social abre um leque de novas oportu-
nidades para esses jovens e é com grande 
alegria que juntos fizemos parte dessa 
história”.

Vivianni Pinheiro 
Gerente Administrativa-Financeira

e de Contratos da Sotero Ambiental

“Temos parceria com o Parque Social des-
de o ano de 2018, na cidade de Salvador 
e reconhecemos esta parceria como uma 
das mais estratégicas e relevantes.  Nos-
sa atuação consiste na sensibilização e 
engajamento da sociedade civil por meio 
de ações práticas em atividades ambien-
tais que possam levá-los a refletir sobre 
sua responsabilidade quanto ao cuidado e 
a preservação do meio ambiente e de toda 
a vida, e, através do Parque Social conse-
guimos ganhar escala na cidade e chegar 
em todos os bairros. Nossa sinergia fica 
ainda mais fortalecida pois acreditamos 
que a educação é o caminho que transfor-
ma e muda o mundo e através dos Agen-
tes da Educação que estão em mais de 
200 escolas da cidade, podemos engajar 
milhares de alunos”.

Edilainne Fernandes Pereira 
Coordenadora Nacional da Limpa Brasil
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“Visualizo um crescimento exponencial da 
educação empreendedora através da rea-
lização de parcerias que integram pesso-
as de diversas áreas e instituições e que 
favorecem o ecossistema de inovação, 
gestão, tecnologia e cultura. Assim vem 
sendo essa forte parceria entre a Unijorge 
e o Parque Social, com muito aprendizado 
e transformação positiva”.

Leonardo Almeida
Coordenador do Núcleo de Práticas
Empreendedoras (NPE) da Unijorge

“A parceria do Instituto Camargo Corrêa com 
o Parque Social iniciou em 2014, e se conso-
lida até o momento, construindo um traba-
lho com metodologias diferenciadas, realiza-
do com profissionalismo, de forma conjunta 
entre as instituições e comprometido com a 
entrega de resultados. Pautada na responsa-
bilidade e integridade busca apoiar as comu-
nidades, no entorno das Obras desenvolvi-
das pela Camargo Corrêa Infra em Salvador, 
a encontrar soluções para seus problemas 
estruturais e a perceberem os potenciais so-
ciais existentes”.

Kalil Farran
Diretor Executivo do ICC

“Iniciamos uma parceria com o Parque 
Social Empreendedorismo e Desenvolvi-
mento Social que desde 2015, operamos 
o programa Coletivo Jovem juntos. Desde 
o início da nossa parceria com o Parque 
Social Empreendedorismo e Desenvolvi-
mento Social, já formamos mais de 1.500 
jovens para o mercado de trabalho, o que 
garante o compromisso de buscarmos 
juntos o desenvolvimento dos jovens com 
oportunidades de emprego. Em 2020, es-
tamos enfrentando grandes desafios com 
a pandemia e a nossa parceria fortaleceu 
ainda mais quando o Instituto Coca-Cola 
Brasil e o Parque Social Empreendedo-
rismo e Desenvolvimento Social, fizeram 
ações de prevenções informativas, doa-
ção de kits de higienização e segurança 
alimentar doando cestas de alimentos 
impactando mais de 76 mil beneficiados. 
Obrigado pela parceria e seguimos juntos!”

Maicon Lopes
Gerente de Operações e de Empregabilidade

no Instituto Coca-Cola Brasil
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“A Universidade Salvador (Unifacs) nos 
seus 48 anos de existência já realizou par-
ceria com diversas instituições sociais, 
porém, com o Parque Social, tem um diá-
logo especial. A natureza dos projetos que 
eles desenvolvem dialoga com o propósi-
to da universidade que nasceu como uma 
faculdade de administração e desde sem-
pre tem no seu DNA o desenvolvimento 
do protagonismo dos seus estudantes. O 
Parque Social contribui para o protagonis-
mo dos cidadãos através de projetos de 
empreendedorismo, educação e outras 
áreas fundamentais para o desenvolvi-
mento socioeconômico da população. O 
Parque Social é uma grande oportunidade 
dos nossos estudantes exercitarem a prá-
tica das suas profissões”.

Patrícia Pastori
Extensão Comunitária da Unifacs

“A experiência do Projeto Jovem Apren-
diz Empreendedor é única em todos os 
sentidos! Conta com a gestão humani-
zada do Parque Social, na execução de 
um Modelo de Excelência da Gestão que 
nos faz sentir acolhidos e engajados em 
todo o processo. Por outro lado, traba-
lhar o empreendedorismo com jovens 
aprendizes em estado de vulnerabilidade 
social, nos dá um sentimento de perten-
cimento em possibilitar a empregabilida-
de e a empresabilidade, abrindo a visão 
de mundo para torná-los protagonistas 
de sua carreira profissional. A Fundação 
Visconde de Cairu se sente honrada por 
ser parceira desta transformação social!”

Professor Paulo Teixeira Cardoso 
Presidente Eleito da Fundação Visconde de Cairu
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O que nos direciona é a certeza de que as so-
luções para os problemas sociais acontecem por 
meio da valorização e empoderamento dos indiví-
duos, conscientizando-os dos seus papéis como 
cidadãos e representantes de suas comunidades. 
Por isso, nossas ações são todas embasadas na 
oportunização de conhecimento, vivências e ins-
trumentos que geram novas visões de mundo, 
fomentando a inclusão social, tecnológica e eco-
nômica, promovendo a geração de emprego e renda.

Nosso público é diverso, rico em saberes, história 
e cultura. Por isso, o respeito e valorização a todos 
os tipos de diversidades (raça, religião, cultura, gê-
nero) norteiam nossas ações e iniciativas. 

Nossas metodologias de aprendizagem são 
construídas a partir de uma abordagem participa-
tiva e colaborativa, utilizando tecnologias e conteú-
dos que fomentam o empreendedorismo social e a 
participação cidadã.

Em 2020, assim como todo o mundo, fomos sur-
preendidos pela pandemia do COVID-19, que re-
presentou grandes mudanças e desafios, principal-
mente para as pessoas em maior vulnerabilidade 
e risco social. Nesse momento, nos fortalecemos 
na resiliência do nosso povo para adotar novas es-
tratégias que permitissem a continuidade e eficiên-
cia dos nossos projetos e programas, fomentando 
valores humanitários, familiares e éticos, socia-
lização, construção de vínculos e ampliação de 
visão de mundo dos nossos usuários. 

IMPACTANDO VIDAS           
E COMUNIDADES

Visando a qualidade e eficácia de nossas ações, 
contratamos uma empresa especializada que 
forneceu formação prática sobre Educação On-
line para as nossas equipes, ampliando conhe-
cimentos sobre modalidades, procedimentos e 
instrumentos necessários para realização de ati-
vidades virtuais, sendo elemento facilitador para 
a construção não apenas de uma metodologia 
de aprendizagem de valor, mas também de 
estratégias de aproximação e construção de 
vínculos com nossos participantes, mesmo 
que a distância. 

Sem sombra de dúvida, nos deparamos com no-
vos desafios, particularidade intrínseca de quem 
se dispõe a trabalhar verdadeiramente para o 
social, entretanto, temos plena convicção de que 
esses desafios serviram de grande aprendizado 
para que revisitássemos nossas ações e inovás-
semos nossas práticas, cientes de que, assim 
como nossa cidade e nosso povo, estamos sem-
pre em movimento, sempre em transformação, 
buscando por parceiros que possam fortalecer e 
agregar valor às nossas iniciativas. 

Nestes últimos anos, nossos resultados foram 
reafirmadores e fortalecedores da nossa missão, 
sendo claramente demonstrado não apenas por 
números, mas também pela satisfação do nosso 
público, como pode ser constatado nos cases e 
depoimentos sobre cada Projeto e Programa.
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O Programa Agente da Educação representa 
uma iniciativa pioneira e de grande impacto 
para o sistema educacional do município do 
Salvador, como também de amplo alcan-
ce social, uma vez que envolve de forma 
abrangente as escolas da rede municipal de 
ensino, as famílias e as comunidades, num 
processo de integração entre todos os en-
volvidos.

O Programa foi concebido e implementado 
na perspectiva de contribuir para uma edu-
cação inclusiva e de qualidade, proporcio-

Ação transversal do Agente da Educação na sala de aula 

Programa Agente 
da Educação

nando melhoria do desempenho escolar dos 
alunos, reduzindo a evasão e o absenteísmo 
escolar através de metodologia de aproxi-
mação escola, família e comunidade. 

Todas as ações desenvolvidas pelo Progra-
ma Agente da Educação visam fortalecer a 
Escola enquanto espaço de aprendizagem 
e interatividade. Neste processo, a família é 
chamada a participar ativamente da vida es-
colar do aluno e a comunidade a ter um olhar 
diferenciado, considerando a escola como 
patrimônio de grande valor e instrumento de 
desenvolvimento e progresso.
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O Agente da Educação, estagiário do curso de 
Pedagogia, atua de forma integrada com 
a Comunidade Escolar, buscando maior 
aproximação escola/família/comunidade, 
acompanhando a vida escolar do aluno, aten-
dendo às famílias na escola e/ou na resi-
dência, buscando promover maior integra-
ção familiar, estabelecendo parcerias com 
a comunidade, ampliando a rede de relacio-
namento e fortalecimento de vínculos, num 
processo de valorização mútua.

Visita do Orientador de Campo e do Agente da Educação 
a uma família

O Agente da Educação e a comunidade

O Agente da Educação atua em conformida-
de com a Gestão Escolar e a Coordenação 
Pedagógica, tendo o suporte das Gerências 
Regionais da Educação, parceria fundamen-
tal para o desenvolvimento do Programa. A 
iniciativa ainda conta com uma equipe es-
pecializada composta por 1 coordenador, 2 
subcoordenadores, 11 orientadores de cam-
po e 424 Agentes da Educação atuando nas 
escolas da rede municipal de ensino.

Em parceria com a Secretaria Municipal da 
Educação (Smed), o Parque Social, além de 
ter concebido a tecnologia, atua como co-
gestor do Programa, gerindo e avaliando to-
das as atividades, sendo também responsá-
vel pela formação e instrumentalização dos 
Agentes da Educação. 
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Para nós, é gratificante:

   • Poder constatar o nível de satisfação de to-
dos os envolvidos no processo;

    • Saber que o Programa atua numa perspectiva 
transformadora que tem na educação o maior e 
mais poderoso mecanismo de empoderamento 
e transformação social; 

    • Saber que o Programa tem contribuído para 
a conscientização do papel de cada um na so-
ciedade, como cidadão responsável e compro-
metido, destacando-se o papel das famílias, 
que têm cada vez mais participado ativamente 
da vida escolar dos alunos e compreendido a 
relevância dessa proximidade. A comunidade, 
de forma bastante significativa, tem tido papel 
crucial para o alcance de resultados de impacto. 

O Programa vem gerando resultados muito sig-
nificativos para o cenário da educação em Sal-
vador. Desde agosto de 2015, quando foi conce-
bido, até 2020, a iniciativa acompanhou 292.120 
casos de frequência irregular dos alunos da Rede 
Municipal de Ensino e regularizou 53,1% destes 
casos. Esse resultado foi alcançado através da 
realização de 71.020 atendimentos aos alunos e 
seus responsáveis e de 13.231 visitas domicilia-
res, aos quais somaram-se 21.177 ações (trans-
versais e sincronizadas) com o apoio de 5.893 
parceiros captados nas comunidades onde es-
tão localizadas as escolas municipais.

Vale destacar que todo o esforço vem promo-
vendo grandes resultados, o que pode ser con-
firmado pelo último levantamento do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
de 2019. Nos anos iniciais (Fundamental I), Sal-
vador alcançou 5,6 na nota do Ideb, superando 
a meta para 2021 que é de 5,1. Nos anos finais 
(Fundamental II), o número que era 3,9 em 2017 
passou para 4,3 em 2019, ultrapassando a meta 
estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
Salvador está entre as três capitais do país que 
mais avançaram no Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) nos dois segmentos 
escolares nesse período.

Além dos benefícios aos alunos da rede munici-
pal de ensino, o Programa representa uma opor-
tunidade única para os estudantes de Pedagogia, 
que passam a estar inseridos em um programa 
de grande impacto no sistema municipal de en-
sino, atuando em prol de crianças e jovens em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

O Agente da Educação recebendo o aluno na escola



19

tendo papel essencial no percurso educativo dos 
mesmos. O Programa também oferece como 
diferencial a oferta de capacitação específica ao 
longo de toda a atuação, além de remuneração 
com valor superior ao do mercado. 

Decretada a pandemia, novos hábitos e práti-
cas surgiram nas relações de trabalho. 

Ações Transversais desenvolvidas com a participação 
dos alunos

Assim, o Agente da Educação vem se rein-
ventando, usando de muita criatividade nas 
atividades remotas, visando manter os alu-
nos interessados e os pais motivados.

Por esta razão, foi elaborado um plano de ação 
específico com planejamento e sistematização 
das ações, abordando temas sobre:

   • Aspectos emocionais; 

   • Relacionamento interpessoal; 

   • Aproximação da rede de parceiros
     e comunidade; 

    • Relação escola e família para o período
      de distanciamento social; 

    • Utilização das plataformas on-line; 

    • Produção de vídeos e cards. 

Com base na experiência de promover e en-
sinar como acessar as plataformas digitais 
nas realizações das reuniões remotas, os 
Agentes da Educação passaram a participar 
dos encontros on-line, realizados pelas es-
colas com a comunidade escolar, alunos ou 
com os pais.

As Ações Transversais e Sincronizadas que 
fazem parte do Programa, passaram a ser 
on-line, através da confecção de vídeos e 
cards informativos criados pelos Agentes da 
Educação, sendo divulgados através das di-
versas redes sociais da instituição e das es-
colas da rede municipal com o propósito de 
motivar os alunos a continuarem interessa-
dos nos estudos, fomentar a participação da 
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família, tornando-as cada vez mais próximas 
da escola, além de compartilhar informações 
educativas que proporcionem lazer, cultura e 
participação cidadã.

As ações transversais, realizadas de ma-
neira remota, contam com mensagens 
de apoio, acolhimento, comemoração de 
datas festivas como por exemplo, o Dia 
da Família, Dia do Meio Ambiente, Dia do 
Profissional de Educação, Dia Mundial 
da Conscientização do Autismo, Dia do 
Folclore, entre outros. 

Os Agentes da Educação também auxi-
liaram na produção dos vídeos coletivos 
realizados pelas GREs sobre a neces-
sidade dos cuidados com a higiene, de 
ficar em casa, bem como o compartilha-
mento de atividades educativas, como a 
confecção de brinquedos utilizando ma-
teriais descartáveis para serem constru-
ídos pelos alunos juntamente com seus 
familiares, explorando a criatividade nos 
momentos livres.

Outra atividade também realizada pelo 
Programa teve como tema: “O Diferente 
é legal”, que trouxe a perspectiva para 
os estudantes de que mesmo o ensino 
sendo a distância ele é importante e in-
teressante. O objetivo foi o de manter o 
vínculo com os alunos das unidades es-
colares e estimulá-los a uma rotina de 
estudos em novo formato. Os Agentes 
da Educação continuam fortalecendo as 

ações, apresentando as mais variadas 
maneiras de estudar em casa por meio 
de atividades complementares, incluin-
do aulas virtuais nos canais oficiais da 
Smed e aulas diárias em canais abertos.

Em comemoração ao Dia Nacional da 
Leitura  (12 de outubro) e o Dia Nacional 
do Livro (29 de outubro), o mês de ou-
tubro teve como tema central da Ação 
Sincronizada: O Incentivo à Leitura. Com 
a atuação conjunta dos Agentes da Edu-
cação e dos Gestores Escolares, a temá-
tica foi de extrema importância para a 
formação de alunos leitores, com a pro-
posta da Escola de engajar o contato 
das crianças com os livros, mesmo em 
período de distanciamento social. 

Ações Transversais remotas em come-
moração ao Dia das Crianças, Dia do 
Professor e Outubro Rosa também fize-
ram parte da dinâmica, com vídeos de 
brincadeiras, homenagem e informação 
para os alunos, pais e comunidade escolar. 

O Parque Social não tem medido esfor-
ços para que o Programa continue sendo 
executado da melhor maneira possível, 
mesmo tendo os limites que a situa-
ção atual impõe. Estamos trabalhando, 
atentos e abertos a possibilidades de 
aprimorar as ações no que tange, prin-
cipalmente, o apoio aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino.
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Reuniões On-line
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Lives realizadas
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Cards e Vídeos informativos para os Alunos, Famílias e Comunidade Escolar



24

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017-2020

Case
Em 18 de março de 2020, ao ser decre-
tado pela Prefeitura Municipal de Sal-
vador, através da Secretaria Municipal 
da Educação (Smed) as suspensões 
das aulas presenciais na rede de ensi-
no, devido a Pandemia causada pelo  
COVID-19, foram adotadas medidas 
imediatas relacionadas à manutenção 
das rotinas de estudos e também ao  
bem-estar dos estudantes. 

Diante desse cenário, a Agente da 
Educação, Nelma Duda Almeida, bus-
cou realizar suas atividades na Escola 
Municipal Alto de Coutos, de forma a 
contribuir para uma educação inclu-
siva e transformadora, atendendo ao 
propósito do Programa, na perspecti-
va do fortalecimento de vínculos entre 
escola/família/comunidade. A escola 
vem demonstrando uma atuação efe-
tiva no contexto da pandemia, mesmo 
com todas as dificuldades e obstáculos 
existentes. As atividades vão desde a 
formação do Professor, até o fortaleci-
mento de vínculos com a comunidade, 
pais e alunos e as atividades desenvol-
vidas pela escola com a contribuição 
da Agente da Educação são:

    • Confecção de convites para encontros 
on-line da escola com os pais/responsáveis 
e professores;

    • Fazer dinâmica no encontro remoto com 
os alunos; 

    • Agendamento das reuniões através da 
plataforma Google Meet;

    • Captação de parceiros para participarem 
de encontros remotos com a comunidade es-
colar e com as famílias;

    • Confecção de um boletim para acompa-
nhar o desempenho dos alunos nas ativida-
des desenvolvidas pela escola e enviadas 
para casa;

    • Criação de vídeos interativos para auxi-
liar os alunos, famílias e comunidade escolar 
acerca da plataforma do Google Meet, objeti-
vando facilitar a participação de todos;

    • Participação no Encontro de Gestão Esco-
lar, se informando e ajudando a traçar estra-
tégias para a escola;

    • Cocriação da Cartilha de Orientação de 
Estudos, com o objetivo de socializar orien-
tações para as famílias em como poder aju-
dar seus filhos com as atividades escolares 
em casa;

    • Construção de materiais informativos e 
avisos para os pais e responsáveis.
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ESCOLA MUNICIPAL ALTO DE COUTOS 

(4ª Série/5º Ano - 2015, 2017, 2019 e 2021)
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb

Fonte: MEC/Inep. Elaboração: Parque Social Empreendedorismo e Desenvolvimento Social.
Obs.: A Escola Municipal Alto de Coutos só possui turmas do Ensino Fundamental I.
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Encontro On-line da Agente da Educação com as Famílias, Alunos e Professores da Escola Municipal Alto de Coutos
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Depoimentos
“Os Agentes da Educação são muito impor-
tantes nesse momento da pandemia por que 
sempre nos atualiza referente às atividades 
escolares, sobre as datas da entrega de cestas 
básicas, e além de realizar as atividades online 
com as crianças, como contação de histórias. 
Estou gostando muito porque sei que os Agen-
tes estão presentes com a família, principal-
mente neste momento de pandemia”.

Gilvania da Silva Nascimento
Genitora de 2 alunos

“O Programa Agente da Educação é muito im-
portante para mim pois tem sido de uma expe-
riência única e maravilhosa que contribui para 
o meu aprendizado e crescimento profissional 
e pessoal. Além de poder participar e acom-
panhar a vida escolar das crianças da minha 
comunidade. Sou muito grata ao Parque Social 
pela parceria e apoio”.

Nelma Duda Almeida
Agente de Educação da Escola                                

Municipal Alto de Coutos

 “Quando fiz a inscrição para ingressar no Pro-
grama Agente da Educação, passar em todas 
etapas era para mim uma questão de honra. 
Isso porque eu sabia que essa oportunidade se-
ria fundamental para o meu aprendizado profis-
sional. Ao ingressar, percebi que este é o melhor 
estágio de Pedagogia que existe na atualidade, 
pois a função do Agente da Educação permi-
te que o profissional atue na escola como um 
todo: seja acompanhando o desenvolvimento 
do aluno, atuando junto a gestão escolar e a 
coordenação pedagógica nos planejamentos 
e projetos educacionais, desenvolvendo ações 
educativas junto aos professores e principal-
mente interagindo com a comunidade e as fa-
mílias, buscando soluções para os problemas. 
Além disso, é possível aprimorar nossas habi-
lidades e conhecimentos através das Forma-
ções Inicial e Continuada que o Parque Social 
nos dá a oportunidade de participar com exce-
lentes professores e profissionais de diversas 
áreas, abordando temas atuais e importantes. 
Essas formações contribuem tanto para minha 
função de Agente da Educação quanto para mi-
nha profissão de futura Pedagoga”.

Marilú Medrado Barreto 
Agente da Educação na Escola Municipal Makota
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É comum que a sobrevivência das famílias 
mais carentes e vulneráveis advenham da 
comercialização de produtos e serviços. 
Entretanto, a grande maioria destes indiví-
duos não possuem o conhecimento e ins-
trumentalização básica de como estruturar 
seus negócios e adotar uma postura de fato 
empreendedora, valorizando seus bens com 
enfoque no desenvolvimento, não apenas in-
dividual, mas principalmente no da comuni-
dade onde residem. 

O Programa Comunidade Empreende (PCE) 
foi criado para disseminar a cultura de auto 
desenvolvimento nas comunidades. Fez par-
te deste Programa o Bairro da Paz (2014), 
Pelourinho (2015) e Região do Nordeste de 
Amaralina (2018), através do estímulo ao 
Empreendedorismo Social, potencializando 
a organização comunitária, os ativos da co-
munidade, a figura do empreendedor social, 
a educação cidadã e o protagonismo. Além 
disso, o Programa permite o resgate da mo-
tivação e autoestima dos empreendedores, 

Programa Comunidade 
Empreende – PCE

com o fortalecimento dos ideais de coopera-
ção e integração, em prol do desenvolvimen-
to comunitário e crescimento econômico.

Sem dúvida, é um grande desafio e, ao mes-
mo tempo, uma grande motivação gerar 
transformações sociais de impacto, que re-
sultem na melhoria da qualidade de vida e, 
consequentemente, reduzam as desigualda-
des sociais, em prol de uma sociedade mais 
justa e digna. 

Ao longo das suas realizações, os Progra-
mas Comunidade Empreende executaram 
mais de 500 horas de capacitação empreen-
dedora, incluindo mentorias, consultorias e 
rodadas de negócios, oportunizando os em-
preendedores a se colocarem no mercado 
com maior visibilidade, além de perceberem 
tendências e oportunidades de crédito. Ain-
da neste contexto, os Programas realizaram 
bate-papos e oficinas, impactando direta e 
indiretamente mais de 2.500 pessoas com 
ações efetivas e eventos promocionais ao 
empreendedorismo social.
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Empreendedores do Programa Comunidade Empreende (PCE)
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Atividades do PCE região do Nordeste de Amaralina

O Programa Comunidade Empreende – PCE 
Região do Nordeste de Amaralina teve início 
em janeiro de 2018, nos bairros da Chapada 
do Rio Vermelho, Nordeste de Amaralina, San-
ta Cruz e Vale das Pedrinhas.

Realizado em parceria com o Instituto Camar-
go Correa (ICC), a implementação do Progra-
ma aconteceu de forma planejada e estraté-
gica. Durante os quatro primeiros meses, a 
Equipe Técnica debruçou-se em conhecer a 
comunidade através de dados primários e se-
cundários, com pesquisas em órgãos oficiais, 

bem como visitas de campo e entrevistas com 
moradores. 

Foi realizada Capacitação Empreendedora 
para 51 empreendedores que abordou diferen-
tes temáticas, como Finanças, Modelagem de 
Negócios, Análise de Mercado, Captação de 
Recursos, Comunicação & Marketing, Lideran-
ça e Plano de Negócios, além de oferecer ofi-
cinas diversificadas como Oratória, Marketing 
Pessoal, Postura Corporal, Canvas Social, Pro-
dução de Conteúdo para Mídias Sociais, entre 
outras. O Programa ainda ofereceu encontros 
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Visão panorâmica da região do Nordeste de Amaralina

de mentoria, nos quais o empreendedor tinha 
suporte personalizado com o objetivo de con-
tribuir para o desenvolvimento de habilidades 
para empreender, identificação de oportunida-
des e soluções criativas durante o processo de 
desenvolvimento ou fortalecimento dos negó-
cios, aumento da renda e sustentabilidade do 
negócio e estímulo ao empoderamento, auto-
confiança e autoestima do empreendedor.
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Atividades do PCE região do Nordeste de Amaralina

O PCE também realizou a Rodada de Negócios 
Sociais e o Sarau Comunidade Empreende, 
além de ter apoiado os empreendedores a par-
ticipar da Virada Sustentável Salvador e diver-
sas outras ações que contribuíram para promo-
ver conexões sociais entre os participantes e o 
ecossistema de negócios sociais e empreen-
dedorismo de Salvador, dando visibilidade aos 
empreendimentos e a comunidade em seus 
aspectos positivos (cultura, história e atores so-
ciais), em prol do fortalecimento e amadureci-
mento dos empreendedores. 
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Rosário Magalhães – Presidente de Hora do Parque Social em Rodada de Negócios do PCE

Na Rodada de Negócios Sociais do PCE Re-
gião do Nordeste de Amaralina, onze em-
preendedores apresentaram seus negócios, 
modelados durante oito meses de capacita-
ção empreendedora, com potencial de reali-
zar parcerias.

Para a Rodada de Negócios Sociais do PCE 
foi produzido o “Caderno de Empreendimen-
tos Sociais do PCE Região do Nordeste de 
Amaralina”, no qual consta o resumo dos 

empreendimentos e contatos dos empreen-
dedores.

A Rodada de Negócios Sociais do PCE é um 
evento de network através do qual os em-
preendedores participantes do PCE têm a 
oportunidade de criar redes, interagir com o 
ecossistema de negócios de impacto e apro-
ximar-se de potenciais compradores, inves-
tidores e clientes, gerando oportunidades 
comerciais e de fortalecimento.
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Empreendimentos do PCE           
que foram apresentados na 
Rodada de Negócios Sociais:

    • 100 Garrafas: produção de pranchas e li-
xeiras com garrafas pet e oficinas de susten-
tabilidade/educação ambiental em escolas 
públicas;

    • A Voz do Axé: portal de notícias com con-
teúdo e religião de matriz africana;

    • Bayana Calçados: loja de calçados, con-
fecções e acessórios na qual a população 
pode comprar a preços acessíveis no varejo 
e empreendedores locais podem colocar seus 
produtos para comercialização;

    • Cantina & Fit: fornecimento de refeições 
delivery, alimentos saudáveis e oficinas sobre 
reaproveitamento de alimentos;

    • Escola Gosto de Aprender: educação in-
fantil em período integral para crianças de 3 
a 7 anos, em horários especiais, sendo uma 
opção para que as mães deixem seus filhos 
para poderem trabalhar;

    • Gil Costura Criativa: produção de peças 
de vestuário sob medida e reaproveitamento 
de tecidos;

    • Ginga, cuidar bem mais: alia a capoeira 
à saúde, trabalhando a psicomotricidade, os 
aspectos cognitivos e as limitações mentais e 
motoras de crianças, jovens e idosos;

    • Ideal Banco Social: banco comunitário 
com moeda social própria com o objetivo de 
fomentar a economia local;

     • Nordeste Costura: cooperativa de costura;

     • Sobre Mandalas: produção e comercia-
lização de artigos têxteis e oficinas que pro-
porcionam a vivência para desenvolvimento 
de mandalas e fortalecimento de relações in-
ter e intrapessoais;

    • Vai Ter Gorda: selo para empresas/orga-
nizações que promovem a inclusão do público 
plus size.
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Rodada de Negócios do PCE

Com o objetivo de valorizar os ativos, atores 
sociais e talentos culturais da Região do Nor-
deste de Amaralina, aconteceu o Sarau Co-
munidade Empreende. O evento integrou a 
programação da Virada Sustentável Salvador 
e contou com atrações culturais locais, entre 
elas, de participantes do PCE. Entre as atra-
ções destacam-se:

    • Café da manhã produzido e servido pela 
Cantina & Fit, empreendimentos participantes 
PCE Região do Nordeste de Amaralina;

    • Exposição fotográfica “Região do Nordeste 
de Amaralina: uma comunidade, vários olha-
res”, com fotos tiradas pelos participantes do 
PCE que retratam personalidades e belezas 
do bairro;
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    • Atrações culturais locais, como o Gru-
po de Fanfarra da Escola Municipal Teodoro 
Sampaio (FANTESA); Ginga Mirim; apresenta-
ção de balé Studio Corpo e Arte; Declamação 
de poesia de Gilton Gomes e Crislaine Pires; 
apresentação musical do CRIART; Núcleo de 
Full Contact e Artes Marciais; e Grupo de Ca-
poeira Semente Regional;

    • Exposição de Produtos Artesanais dos 
participantes do PCE: 100 Garrafas, Sobre 
Mandalas, Cantina & Fit, Gilton Gomes Artis-

Sarau PCE

ta Plástico, e Grupo de Capoeira Semente 
Regional;

    • Bate-Papo “Empreendedorismo Social: 
Caminhos de Transformação das Comunida-
des” com o movimento Engaja Mundo; 

    • Exibição do vídeoclipe “Salvador pouco 
amor”, produzido por Marcelo Magalhães (Pó 
de Estrelas), filmado no bairro do Nordeste de 
Amaralina com os moradores como artistas.
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O evento teve ampla divulgação nas mídias 
escritas e digitais de Salvador, com destaque 
para os portais da Região do Nordeste de 
Amaralina, União Notícias, 88 FM, Nordeste 
Eu Sou, Nordeste Nova Identidade e A Voz do 
Axé. A rádio comunitária 88 FM abriu espaço 
para que a coordenadora do PCE e os empre-
endedores Marta Gonzalez (Cantina & Fit) e 
Alan Oliveira (A Voz do Axé) divulgassem o 
evento.

Cerca de 200 (duzentas) pessoas compare-
ceram ao Sarau, entre eles, moradores, lide-
ranças e pessoas que desenvolvem trabalhos 
sociais na comunidade: professora Lurdinha, 
diretora da Escola Teodoro Sampaio; capitã 
Sheila, comandante da Base Comunitária do 
bairro da Santa Cruz; dona Vera, da Associa-
ção de Moradores Nova República e Alexan-
dre Almeida, representando a portal de notí-
cias União Santa Cruz.

Sarau PCE
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“Essa mostra serviu justamente para que, 
além de receber as capacitações para fazer 
de nosso bairro um lugar melhor, a gente 
pudesse mostrar para o mundo que já vive-
mos em um lugar bonito, rico e que sempre 
se reinventa com toda sua criatividade. Acho 
que esse é um ponto muito importante dentro 
do processo”.

Wesley Teixeira
Participante do PCE em entrevista

ao Jornal Correio

Seguindo com o propósito de estimular a par-
ticipação em iniciativas que validem e promo-
vam seus negócios, os empreendedores do 
PCE participaram do Prêmio Laureate Brasil 
Jovens Empreendedores Sociais, uma inicia-
tiva global da Laureate International Universi-
ties, destinado a reconhecer jovens empreen-
dedores sociais, empenhados em promover 
mudanças significativas nas comunidades 
em que atuam.

O Prêmio consagra as ações de várias inicia-
tivas pelo Brasil lideradas por jovens empre-
endedores sociais. Na Bahia e em Sergipe é 
representado pela Unifacs através do Labora-
tório de Negócios Sociais/LabSocial.

Em parceria com a Unifacs/LabSocial, 
participantes do PCE RNA, com idade de 
18 a 29 anos, receberam uma assessoria 
do coordenador do LabSocial, Paulo Oli-
veira e voluntários da Unifacs, para o pre-

enchimento do formulário de inscrição do 
Prêmio Laureate Brasil.

Jovens Empreendedores do PCE realizando suas inscrições no prêmio
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Foram 14 (quatorze) inscritos e 7 (sete) sele-
cionados na 1ª eletiva: Só vantagens (Adriano 
Dantas); Banco Social (Sérgio de Jesus); So-
bre Mandalas (Vanessa Freitas); Foto Inova 
(Wesley Teixeira e Gilberto Barros); 100 Gar-

rafas (Pedrício Teixeira); Ginga Mirim (Daniela 
Ferreira); e o Laboratório Atlético de Basquete 
(LAB), idealizado por Jonatas Pereira e Carlos 
Bahia, que seguiu na competição, classifican-
do-se entre as 8 (oito) melhores propostas.

Apresentação dos Empreendedores do PCE no Prêmio Laureate Brasil
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Outra iniciativa que contou com a participação 
dos empreendedores apoiados no PCE foi o 
Bootcamp Imersão Empreendedora, promovi-
do pelo Núcleo de Práticas Empreendedoras 
(NPE) da Unijorge em parceria com o Sebrae. 
Os empreendedores que participaram foram: 
Sérgio de Jesus, idealizador do portal de notí-
cias Nordeste, Nova Identidade; Adriano Dan-
tas, idealizador da Revista Só Vantagens com 
cupons de descontos de empreendimentos da 
RNA; Marcelo Magalhães, idealizador de uma 
Produtora Cultural de impacto positivo; Pedrí-
cio Teixeira, idealizador do Projeto 100 Garra-
fas que desenvolve pranchas com garrafas 
pets; e Carlos Bahia, empreendedor e idealiza-
dor do Laboratório Atlético de Basquete que 
comercializa produtos esportivos e desenvol-
ve trabalhos sociais e educativos com jovens 
da RNA.

A atividade foi destinada a quem busca co-
meçar ou redesenhar o modelo de negócio da 
empresa para crescer no mercado e ao mes-
mo tempo desenvolver uma postura mais em-
preendedora. O convite partiu do coordenador 
do NPE Unijorge e Conselheiro do PCE, João 
Simplício e aconteceu nos dias 04, 05 e 06 de 
junho, na Unijorge, campus Paralela.

Com a parceria do Parque Social, Fecomér-
cio-BA e Sebrae, o Centro de Empreendedoris-
mo e Inovação (CEI) da Unifacs promoveu no 
Hub Salvador (Comércio) a segunda edição do 
Encontro de Negócios, Empreendedorismo e 
Tecnologias Sociais (Enetcs). Considerado um 
dos maiores eventos de empreendedorismo 

social da Bahia, o Enetecs reuniu projetos das 
áreas de negócios e hospitalidade como ser-
viços e orientação para novos negócios, por 
meio de atividades de comércio, exposições, 
palestras, oficinas, bate-papo, consultorias, 
música, arte e empreendedorismo.

Foram mais de 90 (noventa) horas de ativida-
des gratuitas, como palestras/mesas redondas, 
Batalha de Pitch, feira com venda de produtos, 
entre outras, abertas ao público em geral. O 
Parque Social teve um stand na feira, e a equipe 
e integrantes do PCE participaram de várias ati-
vidades do evento, com destaque para:

   • Batalha de Pitch: das 25 (vinte e cinco) 
apresentações realizadas, 8 (oito) foram do 
PCE: Daniela Pereira (Escola Gosto de Apren-
der), Marta Gonzalez (Cantina & Fit), Alan do 
Carmo (A Voz do Axé), Clarissa Albergaria 
e Maria França (Vai ter gorda), Marconcélio 
Souza (Escola Profissionalizante de Bar-
bearia); Orni Barros (100 Garrafas), Juarez 
Fonseca (TAC) e Gilton Gomes (Arte Decor). 
A coordenadora técnica do PCE, Iânia Pereira, 
fez parte da banca julgadora da Batalha. O em-
preendimento Vai Ter Gorda ficou em 3º lugar, 
recebendo o prêmio de R$ 100,00 (cem reais);

    • Rodada de Games: participação da co-
ordenadora técnica, apoio administrativo e 
4 (quatro) empreendedores do PCE: Maria 
França (Vai ter gorda); Aberilton Leal Dumel 
(Capacitação de jovens para a área de ven-
das), Jamile Souza (Studio Corpo & Arte) e 
Everaldo Rios e Paulo Sérgio Rios (Criar com Arte);
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    • Feira de Economia Criativa: Além de 
um stand do Parque Social, no qual a equi-
pe técnica do PCE divulgou o trabalho rea-
lizado, 6 (seis) empreendimentos sociais do 
PCE participaram vendendo e expondo seus 
produtos: Dumel (produtos naturais), Marta 
Gonzalez (Salada Fit), Lícia Santana (Baiana 
Calçados), Vanessa Freitas (Sobre Manda-
las), Orni Barros (100 Garrafas) e Gilton Go-
mes (ArteDecor);

Participação do Parque Social e PCE no Enetcs

    • Mesa Redonda: Clarissa de Albergaria, 
representante do Vai ter Gorda, participou da 
Mesa Redonda “Negócios de impacto social 
contribuem para cidades residentes”, media-
da pela Gerente de Resiliência da Secretaria 
de Cidade Sustentável & Inovação (Secis), 
juntamente com a Geórgia Nunes, idealiza-
dora da Amora Brinquedos Criativos; André 

Andrade, idealizador da Zumpy Caronas So-
lidárias; e Alex Correia, idealizador do Mos-
quito Zero.

A convite da Unijorge, parceiro institucional 
do Programa, o PCE esteve no 13º Interculte, 
na mesa redonda com o tema “PCE, os desa-
fios de empreender na Região do Nordeste 
de Amaralina”.

O Programa Comunidade Empreende par-
ticipou também, junto com o Programa 
Agente de Empreendedorismo, da 24ª edi-
ção do Congresso Nacional de Jovens Em-
preendedores (Conaje) que teve como tema 
“Empreendedores agora, propósito, gestão 
e performance’’.



42

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017-2020

Marta Gonzalez sempre teve o dom da co-
zinha e viu nesta habilidade uma oportunidade 
de trazer sabor e saúde para vida das pessoas 
de seu bairro, ao mesmo tempo em que criava 
uma fonte de renda para si e sua família. 

Ao participar do PCE, pôde compreender to-
das as etapas necessárias para estruturar seu  
ganha-pão como um verdadeiro negócio, tendo 
outras perspectivas de mercado, marca, comu-
nicação e afins. Hoje, além do espaço físico, a 
Cantina & Fit trabalha com delivery, tendo alta 

Case – PCE Nordeste      
de Amaralina

aderência no Nordeste de Amaralina e entorno. 
Marta também pôde participar, através das ar-
ticulações do Programa, de feiras de empreen-
dedores como o Entecs 2018. Nas palavras da 
própria empreendedora: “As mentorias me aju-
daram a ter novas ideias. Com essa experiên-
cia, consegui desenvolver melhor meu negócio, 
inseri um cardápio com saladas e lanches sau-
dáveis, ampliei e melhorei visualmente o espa-
ço, que hoje é um atrativo. As pessoas passam, 
veem e entram por causa do visual”.
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Depoimentos
“O Bootcamp me proporcionou criar um ou-
tro olhar sobre meu empreendimento social, 
aumentando as minhas perspectivas e tor-
nando meu plano de negócio muito mais 
sólido e eficaz. O processo de imersão pro-
posto pelo evento me possibilitou pensar li-
teralmente 24 horas em meu projeto, já que 
sua carga horária tem essa duração. No de-
correr desses três dias de estudo, pude pes-
quisar, analisar e debater diversos aspectos 
do meu plano de negócio, orientado por ex-
celentes profissionais e acompanhado de 
uma turma com bastante experiência em di-
versos segmentos agregando muitíssimo na 
minha pesquisa de campo e redes de possí-
veis parceiros, network. Gratidão ao PCE por 
possibilitar e viabilizar essa e experiência, 
tornou possível algo distante de forma extre-
mamente significativa”.

Adriano Dantas 
Idealizador do Empreendimento Social

 Revista Só vantagens

“Somos um movimento social que faz ações 
sociais. A ideia do Selo Vai ter Gorda surgiu 
durante o PCE no módulo de modelagem de 
negócios. Foi uma ideia do professor Marcelo 
Dultra. As mentorias e mentores do PCE nos 
ajudaram a instrumentalizar tecnicamente o 
nosso negócio, embora todas sejam empre-
endedoras”.

Clarissa de Albergaria 
Coidealizadora do Vai Ter Gorda

“Com o que aprendemos nas aulas e mento-
rias, tudo mudou no nosso negócio. Desco-
brimos que tudo estava desorganizado e nos 
organizamos. Recomeçamos e descobrimos 
outras oportunidades e parcerias com nos-
sos colegas de curso”.

Evana Bruna 
Co-idealizadora do Centro de Cultura Baiana
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“O Programa Comunidade Empreende (PCE) é 
uma metodologia de ensino do empreendedo-
rismo que transforma vidas de empreendedores 
da base da pirâmide que estão em bairros po-
pulares de Salvador. O Parque Social oferece um 
grande legado em cada eleição desse Programa, 
pois fortalece e dá visibilidade a empreendedo-
res criativos que talvez nunca tivessem acesso 
ao universo do empreendedorismo. O resultado 
é a formação de uma rede de trabalho e articu-
lação nos bairros da cidade. A Startei teve opor-
tunidade de ensinar e trocar experiência com 
todos os empreendedores formados na edição 
do PCE Nordeste de Amaralina e percebemos 
os seus efeitos positivos, como: negócios mais 
estruturados, propostas inovadoras, ampliação 
de impacto social e geração de renda. Por isso, 
acreditamos que todo bairro merece um Progra-
ma Comunidade Empreende (PCE) para melho-
rar a realidade”.

Paulo Henrique Oliveira 
Sócio Startei Consultoria

“A Unifacs é uma instituição de ensino superior 
que acredita no desenvolvimento regional a par-
tir da integração de atividades entre parceiros, 
como o Parque Social. Por meio dessa parceria 
institucional, participamos do Programa Comu-
nidade Empreende (PCE) que foi uma grande 
oportunidade de integrar professores, estudan-
tes e toda nossa estrutura com o propósito de 
gerar conhecimento e fortalecimento de comu-
nidades. Na ocasião, nossos estudantes foram 

voluntários de ações de impacto, empreendedo-
res do PCE foram finalistas do Prêmio de Empre-
endedorismo Social da instituição, vencedores 
da batalha de pitch anual do Enetecs e também 
pudemos mostrar aos docentes e discentes di-
versos outros projetos inovadores. Portanto, a 
parceria com o Parque Social garantiu a efetivi-
dade de impacto positivo na educação”.

Marcelo Dultra 
Centro de Empreendedorismo e Inovação Unifacs

“O Projeto Comunidade Empreende Nordeste 
de Amaralina teve seu início em janeiro de 2018 
e término em fevereiro de 2019, impactou dire-
tamente 51 (cinquenta e um) empreendedores 
que participaram de 144 (cento e quarenta e 
quatro) horas de capacitações empreendedoras, 
vivências sociais e troca de muitas experiências 
e diversidade entre os negócios. Fortalecendo o 
elo dos empreendedores em suas ideias e ne-
gócios. Buscou fortalecer o ecossistema em-
preendedor continuado das ideias e empreen-
dimentos socioambientais existentes, por meio 
da disseminação da cultura de autodesenvolvi-
mento na comunidade do Nordeste de Amara-
lina potencializando os elementos comunitários 
fundamentais: o empreendedor social, as orga-
nizações comunitárias existentes no território, 
evidenciando assim os ativos da comunidade 
com a participação das pessoas”.

Kalil Farran 
Diretor Executivo do ICC
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A atividade econômica no Brasil vem passan-
do por grandes transformações, com novos 
paradigmas que norteiam seu processo de 
desenvolvimento, o que exige novas postu-
ras e formas de atuação de todos os atores  
envolvidos no processo. Nesse cenário, en-
contra-se o mercado constituído por peque-
nos negócios, com acesso restrito ao crédito, 
escala de pequena produção e falta de efici-
ência na relação entre o capital e o resultado, 
devido a limitadas oportunidades e baixa qua-
lificação do segmento.

Salvador, como uma grande capital do país, 
não está fora desse quadro de crise econô-
mica. De acordo com a pesquisa PED/SEI, 
2017, 42% da população ativa soteropolita-
na está ocupada na economia informal, que 
são, exatamente, aqueles que têm pouquís-
simas oportunidades de se desenvolver por 
falta de apoio. 

O Programa Agente de Empreendedorismo, 
surgiu exatamente para suprir essa lacuna, 

integrando o 7º eixo o Programa Salvador 
360, da Prefeitura Municipal do Salvador, e 
tem como propósito desenvolver ações que 
beneficiem a base da pirâmide, fomentando 
o desenvolvimento socioeconômico por meio 
de estímulo ao empreendedorismo, apoiando 
os empreendedores e potenciais empreende-
dores no acesso ao crédito e na aquisição de 
conhecimentos específicos para que possam 
atuar com maior profissionalismo no seu negó-
cio, aumentando sua renda e contribuindo para 
o desenvolvimento das comunidades.

Essa iniciativa promove aos participantes a 
possibilidade de se enxergarem na condição 
de empreendedores, atuando com maior pro-
fissionalismo conhecimento e consciência do 
seu negócio, devolvendo-lhes a autonomia de 
gerir e transformar sua realidade e contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida da comu-
nidade como um todo, fortalecendo, assim, o 
sentimento de pertencimento dos envolvidos.

Programa Agente                 
de Empreendedorismo
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As ações do Programa Agente de Empreen-
dedorismo são desenvolvidas em 79 Escolas  
da Rede Municipal de Ensino, nas dez Prefeitu-
ras-Bairro e na sede do SIMM e seus entornos. 
Importante destacar que as Escolas Munici-
pais foram escolhidas como um dos pontos 
de atuação do Programa pela facilidade em 
acessar mães/mulheres, empreendedoras e 
potenciais empreendedoras, pois de acordo 

com algumas pesquisas, as mulheres são 
mais empreendedoras que os homens. 

Para o desenvolvimento do Programa, são con-
tratados 90 Agentes de Empreendedorismo, 
estagiário de Administração ou Economia, que 
atuam nas Escolas, Prefeituras-Bairro e SIMM. 

As ações do Programa foram planejadas de 
forma que permitissem resultados efetivos, 
através de seis fases: 

1ª Fase - Aprendendo e Praticando – Capacitação específica para atuação do Agente 
de Empreendedorismo;
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2ª Fase - Conhecendo o Ambiente de Trabalho - Conhecer seu funcionamento, sua 
relação com a comunidade, se aproximar das pessoas que lá trabalham e obter in-
formações a respeito dos empreendedores e potenciais empreendedores;

3ª Fase - Conhecendo a Comunidade - 
Cada região tem suas características, 
seus pontos fortes, suas dificuldades 
e peculiaridades, assim, é indispensá-
vel fazer um reconhecimento da região, 
entender a melhor forma de se comu-
nicar com a comunidade, conhecer os 
empreendedores e potenciais empre-
endedores, seus líderes comunitários, 
pessoas influentes e outras iniciativas 
voltadas ao empreendedorismo; 
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4ª Fase - Mobilizando a Comunidade – Divulgação e mobilização, para disseminar 
as ações do Programa, incentivando os empreendedores e potenciais empreende-
dores a desenvolverem seus negócios. São realizadas palestras/oficinas/encon-
tros/bate-papos de engajamento e estímulo ao empreendedorismo; 

5ª Fase - Potencializando Ação Em-
preendedora – Identificar em que 
situação está o negócio, realizar ações 
de estímulo com palestras, oficinas e 
bate-papos, apoiar na estruturação do 
modelo de negócio, encaminhar para o 
acesso ao crédito e para a Capacitação 
Aprendendo a Empreender;

 

Atendimento do Agente de Empreendedorismo a Empreendedor
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Oficina de Modelo de Negócio

Capacitação Aprendendo a Empreender 
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6ª Fase - Monitorando e Avaliando o Programa – Verificação dos resultados junto 
aos atores envolvidos.

Em 2019, diversas atividades foram realizadas 
com o objetivo de fortalecer o negócio dos em-
preendedores e estimulá-los a se desenvolver, 
a exemplo de Feiras realizadas nas regionais 
de atuação do Programa com a exposição dos 
produtos e serviços dos Empreendedores, pos-
sibilitando uma maior visibilidade do negócio, 
potencializando a sua divulgação, além das 
vendas realizadas no dia. Um outro aspecto re-
levante foi a criação de network, e maior vínculo 
entre os participantes, fortalecendo, dessa for-
ma, os negócios. 

As ações sincronizadas foram também realiza-
das com muito sucesso, a exemplo da “Mães 
que Empreendem: o negócio que nasce junto 
com a chegada do bebê”; “Mulheres negras em-
preendendo desde 1800: o protagonismo da 
mulher negra nos negócios”, com a participa-
ção de mais de 100 mulheres. A temática es-
colhida se deu em razão da maioria dos empre-
endedores atendidos serem mulheres, mães e 
negras que começam a empreender, em sua 
maioria, para sobreviver.
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Em 2020, diante do cenário pandêmico instalado 
devido ao COVID-19 e da necessidade de afas-
tamento social, houve mudança de hábitos no 
mundo inteiro, em razão da situação vivenciada 
para tentar conter a propagação do vírus. Em con-
formidade com as recomendações da Prefeitura 
Municipal do Salvador e do Parque Social, desde 
março foram suspensas as atividades presen-
ciais. Contudo, esta medida não impediu o pleno 
funcionamento do Programa.

Tendo em vista, que os empreendedores infor-
mais foram um dos mais atingidos por conta do 
isolamento social, elaborou-se um plano de ação 
específico com alternativas para as atividades se-
rem realizadas de forma remota, com efetividade. 
Assim, tem sido realizado uma série de atividades 
para que os empreendedores busquem alternati-
vas para desenvolver seu negócio mesmo em um 
período de crise, quais sejam:

Ação Sincronizada – Mulheres Negras Empreendendo desde 1800

Ação Sincronizada – Mães que Empreendem: o negócio 
que nasce com a chegada do bebê
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• Criação de Biblioteca virtual, com 
um acervo de conteúdo relaciona-
do ao empreendedorismo, com es-
tratégias, dicas e oportunidades para 
serem adotadas no momento da 
pandemia, fortalecendo a sustentabi-
lidade dos negócios;

• Apoio aos empreendedores na 
aquisição do auxílio emergencial do 
Governo Federal e Municipal;

• Contato com parceiros do Programa 
na comunidade, informando a suspen-
são das atividades presenciais, e se 
colocando à disposição para apoiar no 
que fosse possível remotamente;
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• Contato constante dos Agentes de 
Empreendedorismo com os empreen-
dedores e potenciais empreendedores 
através dos grupos de WhatsApp  for-
mado com os mesmos, ou por conver-
sas privadas;

• Divulgação do negócio dos empre-
endedores por meio dos grupos de 
WhatsApp e redes sociais;

• Criação de conteúdo para ser transmitido, de forma remota aos empreendedores 
e potenciais empreendedores:

- Encontros em plataformas virtuais; 

- Vídeos com temas relacionados ao 
empreendedorismo;

- Oficinas de modelo de negócio;

- Lives no Instagram com temas relacio-
nados ao empreendedorismo e a pande-
mia;

- Cards com temas relacionados ao em-
preendedorismo.
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Além dessas ações que foram desenvol-
vidas, o Agente de Empreendedorismo 
tem acompanhado os empreendedores 
guiando-os através de uma jornada com 
quatro fases: 

• Gestão e Planejamento - Reposicio-
nando o Negócio

Essa fase tem como objetivo levar o em-
preendedor a repensar o modelo de seu 
negócio e se planejar para o reposiciona-
mento no pós-pandemia. O empreende-
dor terá acesso a dicas sobre como em-
preender em tempos de crise e fará seu 
modelo de negócio com o apoio do Agen-
te de Empreendedorismo.

• Marketing nas Redes Sociais - Co-
municando o seu Negócio para o Mundo

Essa fase objetiva conduzir o empreende-
dor a entender melhor a atuação efetiva do 
seu negócio nas redes sociais e também 
fornecer dicas de melhoria.

• Saúde Financeira – Cuidar da Sus-
tentabilidade

Essa fase tem como objetivo entender se 
o empreendedor está gerindo seu negócio 
de forma sustentável financeiramente, for-
necendo planilhas e dicas financeiras, tais 
como precificação e fluxo de caixa.

• Técnicas de Vendas - Vender mais e 
Melhor

Através dessa fase o empreendedor irá 
entender melhor como vender seu produ-
to/negócio e receber dicas de técnicas de 
vendas.
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Cada fase é composta por um questionário que 
identifica a situação atual de cada empreende-
dor e dicas para implementação de melhorias 
no negócio, que através de uma curadoria fo-
ram levantados conteúdos relacionados a cada 
tema trabalhado. 

Ademais, está sendo desenvolvido um aplica-
tivo, que será um canal de interação com os 
empreendedores e potenciais empreendedores 
do Programa Agente de Empreendedorismo, 
concentrando funcionalidades em uma única 
ferramenta – o que tornará a gestão de desem-
penho de todo o Programa mais ágil, além de 
injetar produtividade operacional pelo incre-
mento tecnológico.

Por meio dessa plataforma o empreendedor 
terá uma jornada com seis passos da Capa-
citação Aprendendo a Empreender, uma for-
mação totalmente online e gratuita, possibili-
tando aprimorar atitudes empreendedoras e 
conhecer técnicas de gestão e planejamento, 
marketing digital, saúde financeira, técnicas 
de vendas, cidadania e economia solidária. 

Além da capacitação, o aplicativo do Programa 
Agente de Empreendedorismo busca desenvol-
ver as competências necessárias para o em-
preendedor criar uma rede e fortalecer seus ne-
gócios no dia a dia, bem como contribuir para 
facilitar o acesso ao crédito.

Até o momento os resultados alcançados re-
tratam a grande importância do Programa, que 
pode se constatar através do expressivo nú-
mero de 20 mil pessoas no que tange o enca-
minhamento ao crédito, orientação individuali-
zada e capacitações nas mais de 3.500 ações 
de estímulo ao empreendedorismo e apoio ao 
desenvolvimento dos negócios.

Vale destacar que os empreendedores encami-
nhados pelos Agentes de Empreendedorismo 
tomaram, em média, três vezes o valor do em-
préstimo adquirido por clientes direto do Banco 
do Nordeste.
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Cristina dos Santos, empreendedora no 
ramo de Doces e Salgados residente do bair-
ro Santa cruz, fazia parte do grande número 
de brasileiros que possuem nome negativa-
do - 62,4 milhões – sendo 17,2 milhões 
apenas no Nordeste, segundo levantamen-
to realizado pela Confederação Nacional dos 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC).

A inadimplência impede o pequeno empreen-
dedor de conseguir facilidades de crédito para 
compra de insumos tais como prazos estendi-
dos de pagamento, e confiabilidade para gran-
des aquisições. 

Cases

Ao participar do Programa, Cristina teve a opor-
tunidade de se desenvolver por meio das capa-
citações e orientações do Agente de Empreen-
dedorismo, que lhe deu apoio para o acesso ao 
microcrédito do Banco do Nordeste - parceiro 
do Programa. Desta forma, saiu da inadimplên-
cia e planeja comprar sua barraca para ampliar 
seu negócio. 

Catieli de Jesus Silva é empreendedora no 
ramo de estética, assim como diversas empre-
endedoras, no Brasil, realizava seu serviço em 
casa. Após sua participação nas capacitações 
do Programa e orientações do Agente de Em-
preendedorismo ela passou a se organizar me-
lhor financeiramente, aprendeu a divulgar seu 
negócio nas redes sociais, conseguiu acesso 
ao crédito e se formalizou. Atualmente tem seu 
próprio espaço de bronzeamento e estética. 
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“Eu sou Rita, trabalho com biscuit, que é uma 
massinha de porcelana fria, e eu estava mui-
to desmotivada porque não tinha como inves-
tir no meu negócio, não tinha estrutura, não 
tinha uma orientação, e aí vieram os Agentes 
de Empreendedorismo na Boca do Rio, o bairro 
onde moro, e a Larissa me indicou para um dos 
cursos, e de lá pra cá a minha vida tem graças 
a Deus alavancado, tem sido de crescimento 
nos meus negócios. Eu consegui o crediamigo 
através do Programa, depois do Crediamigo as 
orientações que eu venho recebendo, de plane-
jamento, de saber cobrar o valor do meu traba-
lho... então foi uma luz no fim do túnel, eu tô 
muito feliz, muito grata por tudo”.

Rita Rocha 
Artesã de Biscuit

“Eu tô no Programa desde o início, e com as 
palestras e aulas eu aprendi a calcular preço, 
eu aprendi a planejar meu trabalho, aprendi a 
conquistar mais clientes, divulgar na internet...
tudo o que eu não sabia, eu aprendi. O Progra-
ma nos abraçou de tal maneira que eu já fico 
tranquila. E na qualidade os professores e pa-
lestrantes são maravilhosos, ajudam muito a 
gente, eu não tenho sugestão de melhoria, 
eu sugiro que continue, que não acabe, que 
venham outros”.

Solange Silva 
Crocheteira

“Minha vida mudou, limpei meu nome, faço 
parte do Crediamigo. Consegui pagar minhas 
dívidas que estavam acumuladas com nome 
sujo, faço minhas coisas tranquila, vou ter meu 
nome na praça, que tava negativada. Agora, 
quando eu terminar de pagar, eu tenho certeza 
que vou conseguir comprar minha barraca do 
jeito que eu quero, foi através do Programa que 
eu consertei minha vida”.

Cristina dos Santos 
Empreendedora de Doces e Salgados

“Eu acho muito importante o Programa, ele vem 
desenvolvendo muito aquelas pessoas que a 
gente consegue atender. Tem uma empreen-
dedora em Valéria, Dona Rita, ela começou a 
se organizar no negócio dela e me disse que 
consegue ter hoje um avanço de 20% graças 
ao Programa, ela participa de todas as capaci-
tações propostas”.

Wagner Menezes
Orientador de Campo
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A juventude é uma fase muito particular do 
desenvolvimento humano. É nesta fase que 
o indivíduo enfrenta, além da descoberta de 
si próprio, um caminho cheio de incertezas, 
muitas vezes encoberto por inseguranças 
pessoais e crenças limitantes, que os impe-
dem de traçar metas bem-sucedidas a lon-
go prazo, além da inexperiência da própria  
faixa-etária. Neste sentido, o Projeto Jovem 
Aprendiz Empreendedor trabalha com a for-
mação profissional de jovens de 14 a 22 
anos, ao tempo em que os instrumentaliza no 
planejamento de vida e no fortalecimento de 
sua formação cidadã.

Além disso, a vivência prática proporcionada 
aos 1.400 Jovens Aprendizes que participa-
ram do Projeto do Parque Social no período 
de 2013 a 2020, os coloca em contato direto 
com profissionais de formações e experiên-
cias diversas, contribuindo diretamente para 
a ampliação de suas perspectivas, gerando 
novos conhecimentos práticos e desenvoltu-
ra relacional, além do auxílio no incremento 
da renda de suas famílias. 

Compreendendo, também, que a formação 
humana perpassa, além do conhecimento 
técnico-prático, por demandas de interação 
social e cuidado emocional-psicológico, o 
Parque Social ainda oferta a estes jovens, 
durante sua formação, acesso a atividades 
culturais diversas, acompanhamento de de-
senvolvimento profissional e atendimento 
psicossocial. 

Projeto Jovem Aprendiz 
Empreendedor
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Capacitação Teórica
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Vivências Culturais

Capacitação Prática

A experiência proporcionada pelo Projeto Jovem 
Aprendiz Empreendedor habilita esses jovens a 
exercerem a função como auxiliar administra-
tivo, atuando nos diversos órgãos da Prefeitura 
Municipal do Salvador. A formação ofertada com 
carga horária de 1.280h é reconhecida como de 
excelência pela Superintendência Regional do 
Trabalho da Bahia. 

É gratificante perceber a transformação gerada 
na vida dos participantes através deste Projeto, o 
qual oportuniza novas conquistas, novas leituras 
de mundo e tomada de decisões.
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Em 2020, diante do cenário pandêmico ins-
talado devido ao COVID-19, e da necessidade 
de afastamento social, foi necessário adequar 
sua metodologia, capacitando a equipe técnica 
e adotando ferramentas dinâmicas e de fácil 
acesso aos participantes.

Dentre as medidas aplicadas no Projeto Jovem 
Aprendiz Empreendedor, podemos citar: A ade-
quação do Processo Seletivo, realizado 100% 
no formato virtual, gerando a necessidade de 
intensificar os estudos, alinhamentos, e experi-
mentações prévias para o sucesso desta ativi-
dade. A implantação nos três primeiros meses 
de Capacitação Teórica e das atividades corre-
latas a esta fase, utilizando metodologia on-line 
com a entrega de tablets aos jovens, e incluso 
pacote de dados. 

Também foi construído um planejamento volta-
do para a intensificação de práticas de higiene, 
como distanciamento social nos ambientes co-
muns da instituição e nas salas de aula, quando 
estas forem presenciais, que terão mais turmas 
com menor quantidade de jovens. Na Capacita-
ção Prática, realizada nos Órgãos da Prefeitura 
Municipal do Salvador, serão observadas conti-
nuamente as normas sanitárias de combate ao 
novo Coronavírus.

Contratação com Medidas de Segurança
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Laiza Vieira, 16 anos, era uma daquelas 
crianças amantes dos livros – e esse interes-
se só cresceu com o passar do tempo. Dado 
que a família não tinha condições de comprar 
os livros que queria, ela descobriu, na biblioteca 
da escola, seu lugar preferido, uma forma de ler 
tudo o que queria e fazer a imaginação voar.

Em 2016, sentiu o primeiro impulso de escrever 
seu livro, mas este sonho acabou esquecido 
em algum canto da mente. “Eu era muito nova 
e não tinha firmeza no que queria, acabei es-
quecendo do meu sonho”, explica a jovem. Em 
2018, Laiza ingressou no Projeto Jovem Apren-
diz e, com as capacitações teórica e prática, viu 
que seus horizontes se abriram: 

Cases

Uma das primeiras disciplinas da capacitação 
teórica chama-se Projeto de Vida, na qual os jo-
vens são convidados a pensar no caminho que 
desejam construir para a própria vida. Foi a dei-
xa para Laiza resgatar os sonhos que estavam 
abandonados: “Quando nos pediram para pen-
sar no nosso futuro, em como a gente queria 
estar dali a uns anos, eu tive certeza que queria 
escrever meu livro e que poderia conquistá-lo. 
Muitas pessoas me desmotivavam, mas hoje 
eu me enxergo nesse meu caminho”.

Com a nova realidade e possibilidades alcan-
çadas no Projeto, Laiza publicou seu primeiro 
livro, “A Busca pela Verdade”, um romance de 
suspense, na plataforma Wattpad.

Antes do seu contrato encerrar, Alexandre 
Mota, 21 anos, já havia recebido feedback 
de seus supervisores de que havia interesse 
em sua efetivação. Ele chegou no setor de im-
prensa da Desal com conhecimento sobre gra-
vação e edição de vídeos para redes sociais, 
mas acredita que foram os conhecimentos 
de rotinas administrativas bem como o bom  
relacionamento interpessoal, ambos conteú-
dos aprendidos ao longo da formação teórica 
como jovem aprendiz, que fizeram a diferença 
na sua trajetória.

“Eu consegui criar laços com funcionários de 
fora do meu setor”.

“Fiz amigos que também 
escreviam, descobri os 
e-books, os professores 
nos ensinaram plataformas 
digitais onde escritores 
amadores publicavam”.
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Hoje funcionário da Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano de Salvador (Desal), Alexandre 
se orgulha de, ainda como aprendiz, ter pro-
duzido vídeos que foram divulgados no perfil 
oficial do Instagram da Prefeitura Municipal 
de Salvador. Tanta garra não passou despercebi-
da. Um dia depois do encerramento do contrato 
como aprendiz, ele foi efetivado como funcioná-
rio do órgão. “Eu não parei de trabalhar. Agradeço 
imensamente a oportunidade de ter participado 
do Projeto. A minha vida mudou completamente, 
hoje eu estou empregado”, comemora.

Evento Jornada Transformadora

Para ele, iniciativas como o Projeto Jovem 
Aprendiz Empreendedor precisam crescer e 
ser ampliadas. “Colocar o jovem para ter a 
vivência no mercado de trabalho... tantos jo-
vens têm talento, mas vivem esse dilema dos  
“nem-nem”, nem trabalham e nem estudam,  
e não tem a oportunidade de adquirir experiên-
cia... esse projeto abre não só a mente do jo-
vem, abre também um leque de possibilidades 
e caminhos para conquistar seus objetivos na 
vida”.
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Doação de óculos para os jovens 

Josilene Lopes, 20 anos, conseguiu uma 
colocação no mercado de trabalho tão logo 
encerrou seu contrato como Jovem Aprendiz. 
Para a jovem, a participação no Projeto promo-
veu um aprendizado amplo, que vai de coisas 
simples, como saber assinar uma folha de pon-
to corretamente, até desenvolver seu projeto 
de vida. “Graças ao Projeto, a gente aprendeu 
a ter responsabilidade com nossos deveres, 
além de ter compromisso com tudo o que a 

gente faz”. A importância de desenvolver bom 
relacionamento interpessoal e ter uma boa 
educação financeira foram outros aprendiza-
dos que a jovem adquiriu do Projeto. “Tenho 
colegas que estão no primeiro emprego e não 
sabem administrar seu dinheiro. Eu, que já 
passei por isso, sei que tenho que administrar 
direito”, avalia a jovem, que hoje trabalha na 
empresa de telemarketing Liq.
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Depoimentos
“O Projeto tem me formado um verdadeiro líder, 
consigo utilizar o que eu aprendi tranquilamen-
te e desenvolvi bastante a minha oratória”. 

Vinícius de Jesus Santos, 18 anos 
Smed

“Mudanças na organização da rotina, mais 
comprometimento, uma melhor organização 
de metas e uma nova visão do futuro. Aprendi a 
me comunicar mais e a enfrentar meus medos 
todos os dias, a me posicionar, a indagar, etc.”. 

Iolanda Portugal dos Santos, 19 anos 
FMLF

“Estou mais responsável e mais feliz, pois o 
Projeto chegou no momento em que eu esta-
va entrando em depressão e está me ajudando 
bastante no meu progresso. Passei na faculda-
de e com o salário conseguirei me manter lá. 
Estou feliz!” 

Amanda dos Santos Guita da Silva, 19 anos 
Limpurb

“Ele chega em casa empolgado com o trabalho 
e com as aulas que ele tem no projeto. O apren-
dizado tem melhorado bastante”. 

Ivoneide Silva de Menezes
Familiar de Gabriel Silva de Menezes

“Está interagindo com as pessoas, respeita as 
diferenças e pensamentos dos outros. Com o 
projeto, aprendeu a se comportar no ambiente 
de trabalho, organizar as finanças e pensar no 
futuro”. 

Elenice Alves dos Santos Lopes
Familiar de Felipe dos Santos Lopes

“Excelente, depois que entrou desenvolveu 
mais, aprendeu muita coisa que eu não es-
perava. Ela deu um pulo, ganhou maturidade 
e responsabilidade e está adquirindo muita 
experiência para o futuro”.  

Ana Maria dos Santos
Familiar de Ana Cristina dos Santos

“Se tornou mais tranquila e responsável, princi-
palmente com seus compromissos e com os 
horários, tratamento com a família”. 

Paulo Silva de Souza
 Familiar de Evelin Pereira de Souza
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Acreditamos que a liderança do futuro preci-
sa ser consciente, inovadora e sustentável. 
Por isso, o Projeto Jovem Líder Empreende-
dor Social, oportuniza à adolescentes e jo-
vens uma capacitação que extrapola a teoria, 

Projeto Jovem Líder 
Empreendedor Social

Capacitação Teórico-Prática

com vivências práticas e partilhas em grupo, 
promovendo o fortalecimento da autoestima, 
o sentimento de cooperação e pertencimen-
to, além de colocá-los no papel de protago-
nistas de suas próprias narrativas.
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A transformação de cada participante é sen-
tida durante os nove meses de formação, na 
qual as competências individuais de lideran-
ça, comunicação e relacionamento emergem 
e permitem uma conexão, na qual as diferen-
tes histórias de vida e percepções de mundo, 
agem em prol do bem comum, elaborando 
projetos sociais para o desenvolvimento de 
suas comunidades. 

Ademais, ao realizar vivências em outros esta-
dos, realizada anualmente para quatro jovens 
líderes com maior assiduidade, participação 
e atitudes de liderança, permite que estes vi-
venciem uma nova realidade, fora da sua zona 
de conforto, os tornando porta-vozes de suas 
turmas e comunidades, além de ampliar ainda 
mais suas perspectivas de inovação no desen-
volvimento socioeconômico, utilizando ferra-
mentas como o empreendedorismo social, a 
participação cidadã e a gestão comunitária 
como pilares de atuação.Experiências & Vivências
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Em 2020, diante do cenário pandêmico insta-
lado devido ao COVID-19 e da necessidade de 
afastamento social, o Projeto Jovem Líder Em-
preendedor Social foi reestruturado para uma 
metodologia 100% on-line, capacitando a equi-
pe técnica e adotando ferramentas dinâmicas 
e de fácil acesso para os jovens participantes. 

Além disso, diversificou-se o formato dos con-
teúdos (aulas ao vivo, videoaulas, podcasts, 
ebooks e apostilas digitais) e incluiu-se um Tu-
tor de Aprendizagem On-line para que acom-
panhasse todo o processo de formação de 
forma integrada, facilitando e otimizando os 
processos de aprendizagem. 

Por atender adolescentes e jovens,  
faixa-etária de intensa socialização e constru-
ção de identidade, a metodologia visou não 
apenas processos simplificados e eficientes 
de ensino, mas de acompanhamento contínuo 
dos participantes, promovendo integração, 
construção e fortalecimento de vínculos, além 
do engajamento primordial para a transforma-
ção do jovem como protagonista juvenil.

Intercâmbio Sociocultural
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Paulo Márcio Santos, 15 anos, iniciou o Pro-
jeto Jovem Líder Empreendedor Social sem ter 
um plano concreto do que queria ou esperava 
alcançar durante a capacitação. Entretanto, no 
decorrer do Projeto, desenvolveu suas capaci-
dades de comunicação, liderança e relaciona-
mento, junto aos seus colegas e educadores, 
sendo um agregador de ideias, provendo a inte-
gração de sua turma e atuando como líder nos 
momentos de resoluções de conflitos e suges-
tão de melhorias.

Paulo demonstrou dedicação e compromisso 
com sua formação, sendo assíduo e participa-

Case

tivo. Nas palavras do próprio adolescente: “O 
curso me ajudou a fortalecer meu caráter e mi-
nha inteligência. Todas as semanas em que es-
tava lá, era um novo aprendizado e uma nova 
lição. Esta experiência me ajudou a ter empatia 
e defender a liberdade dos outros, que antes 
eu não compreendia. Além disso, me propor-
cionou muito aprendizado em diversas áreas 
da minha vida, contribuiu no meu desempenho 
social, fez com que eu me enxergasse como 
um agente transformador, ampliou meus hori-
zontes fazendo com que eu pensasse de for-
ma diferente. Além das amizades maravilho-
sas que ganhei”.

Mostra de Projetos
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Case
Além de Paulo, o jovem Odivan Santos (20 
anos) se tornou uma referência e exemplo 
para seus colegas, pela sua dedicação e matu-
ridade. Ao longo do Projeto, trabalhou suas ha-
bilidades de relacionamento e comunicação, 
sendo um líder natural do grupo. Quando fez 
sua inscrição, Odivan estava na busca por um 
emprego, sem muitas perspectivas. Ele relata 
que “Quando decidi participar do Jovem Líder 
Empreendedor Social, não sabia o que iria en-
contrar. Estava desempregado e passando 
por dificuldades financeiras. No dia em que 
fiz minha inscrição já havia passado por duas 
agências e não pensava em estudos mas ti-
nha uma vaga experiência com projeto social. 
Fui até o Parque Social com o intuito de fazer 
minha inscrição para o Projeto Jovem Apren-
diz Empreendedor, como não estava disponí-
vel, me foi apresentada a chance do Jovem 
Líder. Vi ali uma oportunidade de atribuir algo 
ao currículo, mas, acabei me dando conta que 
havia encontrado mais que isso: enxergando 
com carinho e atenção tudo o que eu aprendia, 
passei a acreditar no potencial da minha co-
munidade e a estreitar o relacionamento com 
meus colegas e educadores”. 

Depoimentos 
“Foi um projeto divisor de águas em minha 
vida. Uma oportunidade única que me impul-
sionou e me fez acreditar que sou capaz. Fo-
ram momentos de muito aprendizado e supe-
ração de desafios, não esquecerei jamais”.

Daiane Queiroz,
Participante do Projeto Jovem Líder                      

Empreendedor Social 

“É realmente um sopro de esperança ver cada 
um deles com toda essa inventividade e inteli-
gência focados no desenvolvimento das suas 
comunidades. Desejo que eles continuem tri-
lhando esse caminho e acreditando que são 
capazes”.

Luísa Vilharquide
Educadora dos módulos de Legislação do Terceiro 

Setor e Desenvolvimento Local e Comunitário
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A valorização da identidade cultural e histórica 
do território que ocupamos é um dos primei-
ros passos para o despertar do sentimento 
de pertencimento e da participação cidadã. 
Nesse sentido, o PROJETO JOVEM MONITOR 
DE TURISMO se constitui como um vetor de 
transformação na vida de adolescentes, 

Projeto Jovem Monitor 
de Turismo

Capacitação Teórica

promovendo conhecimentos e vivências em 
locais inexplorados por roteiros turísticos 
e, tornando-os promotores do resgate da 
autoestima destas comunidades e das po-
tencialidades locais, valorizando a arte, a 
cultura e a história de bairros periféricos no 
entorno do Centro Histórico do Salvador. 
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Simulações de Roteiro

O mapeamento realizado dos talentos e po-
tenciais das comunidades, promove um maior 
engajamento dos participantes e amplia a 
perspectiva das possibilidades do turismo na 
cidade e uma reflexão sobre os limites e so-
luções criativas do desenvolvimento social 
através do turismo. Desde o início da realiza-
ção deste Projeto, buscou-se valorizar o turis-
mo local nos bairros do Dois de Julho, Santo 
Antônio além do Carmo, Saúde, Tororó, Barris, 
Lapinha, Barroquinha e Comércio.

Mapeamentos e Aulas de Campo

A capacitação permite que estes jovens te-
nham uma formação voltada para o mercado 
de trabalho, criando uma rede interligada de 
ações de valorização comunitária, desenvol-
vimento local e geração de emprego e renda. 

Em 2020, diante do cenário pandêmico insta-
lado devido ao COVID-19 e da necessidade de 
afastamento social, o Projeto Jovem Monitor 
de Turismo, pela natureza técnica da forma-
ção, foi reestruturado para ser desenvolvido 
em uma metodologia semipresencial, com 
os conteúdos teóricos apresentados em pla-
taformas virtuais e os conteúdos práticos em 
formato presencial, em sala de aula, com visi-
tações em campo.
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Construção Coletiva do Manual de Atendimento ao Turista 

A equipe técnica do Projeto foi capacitada 
para a metodologia on-line e foram adotadas 
ferramentas dinâmicas e de fácil acesso para 
os jovens participantes. 

Além disso, diversificou-se o formato dos con-
teúdos (aulas ao vivo, videoaulas, podcasts, 
ebooks e apostilas digitais) e incluiu-se um Tu-
tor de Aprendizagem On-line para que acom-
panhasse todo o processo de formação de 
forma integrada, facilitando e otimizando os 
processos de aprendizagem. 

Por atender adolescentes e jovens, faixa-etária 
de intensa socialização e construção de identi-
dade, a metodologia visou não apenas proces-
sos simplificados e eficientes de ensino, mas 
de acompanhamento contínuo dos participan-
tes, promovendo integração, construção e for-
talecimento de vínculos, além do engajamen-
to primordial para empoderamento do jovem 
como protagonista juvenil.
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Jonathas Manuel Ferreira Leite Moreira, 
17 anos, se inscreveu no Projeto Jovem Mo-
nitor de Turismo - Ciclo 2019 com expectativa 
da capacitação ajudá-lo a fortalecer sua grade 
curricular para a faculdade e o mercado de tra-
balho, além de conseguir conhecer Salvador, 
pois queria aprender a falar mais sobre a cida-
de onde nasceu e foi criado. 

No decorrer do Projeto, Jonathas além de co-
nhecer mais a cidade de Salvador, como tanto 
desejava, também desenvolveu habilidades e 
competências de liderança, trabalho em equipe 
e empatia. Sobretudo, despertou e desenvolveu 
habilidades como relacionamento interpessoal 
e o apreço por idiomas que, segundo o próprio 
jovem, nunca foi de seu interesse, antes de ter 
suas perspectivas ampliadas pelo Projeto.

Case

 

O participante passou a se sentir mais con-
fiante em se expressar em público a ponto de 
estabelecer conversação em espanhol, bem 
como buscou dar continuidade nos estudos do 
idioma espanhol através de um curso on-line na 
Babbel.com. 

Para Jonathas, o Jovem 
Moni tor  de  Tur ismo 
proporcionou experiências 
transformadoras e, uma 
destas, foi com o módulo 
de Noções básicas de 
espanhol, que impactou a 
sua vida.
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Depoimentos
“Para mim foi de suma importância participar 
do Jovem Monitor de Turismo. Aprendi tan-
ta coisa da minha cidade, que não fazia nem 
ideia, além de me preparar para o mercado de 
trabalho. Hoje, já indiquei e estimulei mais vinte 
pessoas que conheço a também buscar essa 
oportunidade! Estou atuando como Jovem 
Aprendiz em um hotel, graças aos conheci-
mentos adquiridos, assim como as vivências e 
partilhas que melhoraram minha relação com 
minha família e comunidade”. 

Felipe Gomes
Participante do Projeto

“Atuar como educadora social no Projeto Jo-
vem Monitor de Turismo foi uma oportunidade 
de compartilhar saberes e observar a aplica-
ção dos conhecimentos pelos jovens. Nessa 
experiência, percebi a riqueza do Projeto, pois 
mais do que um projeto social que oportuniza 
conhecimentos teóricos e técnicos, o Jovem 
Monitor de Turismo proporciona vivências e ex-
periências que transformam os participantes, 
os fazendo assumir uma postura profissional, 
com comprometimento,  proatividade, empa-
tia e senso crítico. Nas práticas de campo, em 
centros culturais, museus e meios de hospe-
dagem, testemunhei a alegria e entusiasmo 
de experimentar o cotidiano da função de mo-
nitoria de turismo e também a satisfação dos 
parceiros que concederam esta oportunidade a 
eles. Por fim, como turismóloga e residente de 
Salvador, tenho muita satisfação em ver os fru-
tos gerados, tanto para os participantes e suas 
famílias, quanto para as comunidades que são 
valorizadas com as ações do Projeto”. 

Flavia Souza da Silva
Educadora
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Desde a sua criação, a internet representou 
um marco na quebra de barreiras da informa-
ção, tornando mais dinâmico o processo de 
compartilhamento e troca de informações, 
estando em todos os espaços ao mesmo 
tempo. Com a criação das mídias digitais, 
isso foi intensificado, ressignificando a for-

Projeto Empreendedor 
Digital 

Capacitação Teórico-Prática

ma de se relacionar, principalmente para os 
adolescentes e jovens. Sendo assim, o Pro-
jeto Empreendedor Digital utiliza esse cam-
po como instrumento de transformação e 
inclusão social, promovendo o aumento da 
autoestima, sentimento de pertencimento e 
autonomia.
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Mostra de Projetos

Ao reconhecer as habilidades individuais de 
cada participante, e o ganho na promoção 
do bem-coletivo, estes adolescentes se tor-
nam mais conscientes e responsáveis de 
suas ações, principalmente no âmbito digital. 

Essa formação permite que as mídias digi-
tais se tornem ainda, espaço de geração de 
renda e desenvolvimento econômico para 
empreendimentos locais e periféricos.
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O jovem Pedro Pereira Viera Goés, 17 anos, 
declarou que buscou no Parque Social, a pos-
sibilidade de ir além, uma vez que considera 
que os adolescentes e jovens hoje em dia se 
encontram muito desmotivados, sem acreditar 
em seus potenciais e sem buscar se desenvol-
ver para ter mais chances e oportunidades de 
vida. Nas palavras do próprio jovem: “Foi um 
projeto muito importante para a minha vida. 
Aprendi muito conteúdo que não teria aces-

“Participar do Projeto Empreendedor Digital me 
ajudou muito, não só a mim, mas a minha fa-
mília também, pois meu pai é empreendedor 
individual e antes do curso era necessário que 
ele pagasse para fazerem os cartões de visi-
tas, rótulos e demais artes. Graças ao Projeto, 
aprendi a fazer tudo isso e muito mais coisas, 
por exemplo: convites, banners, e artes para re-
des sociais. Sou muito grato por ter tido a chan-
ce de fazer o curso, pois representa uma nova 
oportunidade de vida”.

Eduardo Bispo dos Santos
Participante do Projeto

Case

Depoimentos

so em outros locais. Sem dúvida, representou 
uma mudança na minha forma de pensar e ver 
o mundo, além de ter contribuído com a minha 
inserção no mercado de trabalho. É um cur-
so que promove transformação e nos motiva 
o tempo inteiro, usando a nossa linguagem e 
nos fazendo refletir sobre muitas temáticas 
voltadas ao empreendedorismo, ferramentas 
digitais e marketing. 

“Aprendi que a internet tem um lado bom e 
ruim, me dando a oportunidade de empreen-
der e ganhar dinheiro, mas que também é pre-
ciso usá-la de forma consciente, para que não 
prejudique a mim ou outras pessoas. O Projeto 
Empreendedor Digital me fez refletir e analisar 
bem o que é válido e o que não é. Antes, eu 
nem sabia como ligar um computador e ago-
ra, além disso, sei utilizar diversos aplicativos e 
softwares, criando artes que podem me fazer 
ter uma renda. Só tenho a agradecer a vocês”.

Rebeca Ribeiro
 Participante do Projeto Empreendedor Digital
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Um olhar mais consciente para questões 
como o consumo, a produção de lixo e a reci-
clagem é imprescindível numa sociedade que 
não para de crescer, nem de produzir. Muitas 
vezes, a Educação Ambiental, é tratada ape-
nas como assunto secundário das principais 
pautas. Entretanto, a fim de contribuir com 
um ecossistema mais integrado, consciente e 

sustentável, o Projeto Agente Multiplicador de 
Educação Ambiental, desenvolvido em parce-
ria com a Revita Engenharia, formou adoles-
centes e jovens em agentes de sustentabili-
dade e conscientização, nas comunidades da 
Boca do Rio, Federação, Mata Escura, Novo 
Horizonte, Sussuarana e São Caetano.  

Projeto Agente 
Multiplicador de 
Educação Ambiental

Capacitação Teórico-Prática
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Mostra de Projetos

Como agentes multiplicadores, estes jovens se 
tornaram propulsores do fortalecimento da ci-
dadania, para mudança de hábitos, atitudes e 
valores relacionados à melhoria do bem-estar 
ambiental e humano. 

Adolescentes e jovens foram capacitados para 
atuarem como Agentes Multiplicadores de Edu-
cação Ambiental em seus bairros, exercendo o 

protagonismo juvenil, atuando também como 
porta-vozes, em suas comunidades. Estes par-
ticipantes desenvolveram 12 projetos de pre-
servação do meio ambiente, promovendo uma 
articulação conjunta para soluções de proble-
mas locais, conscientizando a população e 
multiplicando o conhecimento.
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Na turma vespertina da comunidade da Federa-
ção, a vivência do Projeto Agente Multiplicador 
de Educação Ambiental causou tanto impacto 
aos participantes, que em conclusão ao Proje-
to, eles formaram o grupo GAMMS, localizado 
no Vale da Muriçoca. O grupo é liderado pelo 
participante Melquisedeque e, seu pai Antônio, 
que de tanto ouvir o filho falar sobre seus apren-
dizados e mudança de consciência, também 
decidiu fazer parte. O objetivo do GAMMS é o 
de dar continuidade aos aprendizados e vivên-
cias que foi recebida durante a realização do 
Projeto, realizando ações de conscientização 
no bairro, em escolas e centros comunitários, 
além da realização de oficinas de reciclagem e 
ressignificação de resíduos em diversos espa-
ços, contribuindo, também, diretamente para 
um incremento na fonte de renda dos Agentes 
Multiplicadores de Educação Ambiental. 

Certificação 
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Depoimentos
“Foi fora de série participar do Projeto Agente 
Multiplicador de Educação Ambiental. Influen-
ciou na minha vida e na minha relação com 
a minha comunidade, fugiu de tudo o que eu 
havia imaginado. Não esperava criar um proje-
to de desenvolvimento da minha comunidade, 
que eu conseguiria levar adiante para a minha 
vida. Hoje atuamos como agentes multiplica-
dores de educação ambiental nas nossas co-
munidades, continuo desenvolvendo ações 
para a melhoria da minha comunidade. Busco 
cada vez mais conhecimentos para promover 
a transformação social aqui e por isso, estou 
participando do projeto Líder Empreendedor 
Social, também promovido pelo Parque Social. 
Minha palavra é: gratidão”.

Melquisedeque
Participante do Projeto 

“Desenvolver o Programa AGENTE MULTIPLI-
CADOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL em parce-
ria com o Parque Social foi um grande prazer 
para a Revita Engenharia e Sotero Ambiental. 

Esta parceria tornou possível a formação de 
cerca de 300 jovens de cinco comunidades da 
cidade do Salvador para atuarem como agen-
tes multiplicadores de educação ambiental, 
promovendo mudanças de hábitos, atitudes 
e valores em prol da melhoria da qualidade 
de vida de sua comunidade, principalmente, 
quanto ao descarte inadequado dos resíduos 
em suas comunidades. Tornamos possível a 
inclusão desses jovens em atores e protago-
nistas de uma história de transformação social 
no seu próprio bairro, onde o resultado tornou 
possível uma melhor organização dos resíduos 
com descarte consciente, correto e seguro em 
locais apropriados. 

E ainda conseguimos fortalecer nossos valores 
relativos à Responsabilidade Socioambiental, 
Parceria, Equipe, Inovação e Excelência com 
Dinamismo, junto a essas comunidades, além 
de atender aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU (4º Educação de Qualida-
de, 11º Cidades e Comunidades Sustentáveis)”.

Vivianni Pinheiro 
Gerente Administrativa-Financeira                                               

e de Contratos Sotero Ambiental
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Ser um líder comunitário é um chamado advin-
do do clamor popular de um grupo carente de 
voz e ações. Muitas vezes, estes líderes agem 
pela necessidade da ocasião, sem a instrumen-
talização necessária para ter ações mais efeti-
vas em suas comunidades. Por isso, o Projeto 

Líder Empreendedor Social, oportuniza a estes 
líderes, empáticos, solidários e proativos, uma 
capacitação que fornece conhecimentos teóri-
cos e práticos para atuarem com maior legiti-
midade e eficiência em suas comunidades. 

Projeto Líder 
Empreendedor Social

Capacitação Teórico-Prática
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Esta capacitação promove um melhor enten-
dimento das questões que permeiam ações e 
atividades no âmbito da comunidade, com dis-
cussões que propiciam uma maior consciência 
a respeito da atuação de um líder comunitário, 
na perspectiva de uma liderança servidora, que 
se preocupa primeiramente com o crescimento 
e bem-estar das pessoas e da comunidade a 
qual pertence. 

Mostra de Projetos

Como parte da capacitação, os concluintes ela-
boram um projeto de intervenção social para 
as comunidades. A elaboração desta proposta, 
chamada Ação Cidadã, representa o resultado 
de uma formação integrada, que traz conhe-
cimentos técnicos e práticos, mas também de 
reflexão e de partilha, agindo diretamente no 
sentimento de pertencimento social, responsa-
bilidade comunitária, integração e solidariedade. 
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Em 2020, diante do cenário pandêmico instalado 
devido ao COVID-19 e da necessidade de afas-
tamento social, o Projeto Líder Empreendedor 
Social foi reinventado, adequando sua metodo-
logia para um formato 100% on-line, capacitan-
do a equipe técnica do Parque Social e adotando 
ferramentas dinâmicas e de fácil acesso para os 
participantes. 

Além disso, diversificou-se o formato dos con-
teúdos (aulas ao vivo, videoaulas, podcasts, 
e-books e apostilas digitais) e incluiu-se um Tu-
tor de Aprendizagem On-line para que acompa-
nhasse todo o processo de formação de forma 
integrada, facilitando e otimizando os processos 
de aprendizagem. A metodologia foi pensada 
para que a aproximação e trabalho em rede das 
lideranças também fosse possível, mesmo à 
distância, promovendo a mesma qualidade ofe-
recida na modalidade presencial.

Seleção & Visitas On-line
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Viviane de Jesus Conceição assistindo 
uma palestra sobre Empreendedorismo, viu 
uma oportunidade de aprender e contribuir mais 
com sua comunidade participando do Projeto 
Líder Empreendedor Social. Nas palavras da 
própria participante: 

Case

“Mudou a minha vida! 
O conteúdo oferecido 
foi impactante aliada às 
experiências trazidas pelos 
colegas e professores, mudou 
meu olhar de assistente 
social, reforçando o meu 
lado profissional, pessoal 
e comunitário... pensei que 
era algo bem básico, mas me 
surpreendeu tanto que estou 
fazendo trabalho voluntário 
na instituição que acolhe 
moradores em situação de 
rua, o que jamais poderia 
imaginar que pudesse fazer. 

Encantada com o trabalho que estou 
realizando, hoje sou uma agente multiplicadora, 
com a responsabilidade de compartilhar este 
conhecimento”.
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Depoimentos
“Como Assistente Social atuando em comuni-
dade, quando me inscrevi no curso de Líder Em-
preendedor Social, esperava uma atualização 
de conteúdos já vistos na graduação, mas, pos-
so afirmar que o curso para mim representou 
muito além disso. Foi de fato uma experiência 
muito significativa e transformadora. Repre-
sentou o aprofundamento de conhecimento, 
desmistificação de determinados parâmetros, 
o que contribui para uma atuação mais quali-
ficada e realista dentro de uma comunidade, 
estímulo da criatividade para a busca de solu-
ções inovadoras para os problemas locais e o 
aprendizado com os próprios colegas, visto que 
cada um deles com experiências em liderança 
e suas próprias experiências de vida, tem mui-
tas habilidades e competências e com certeza 
pude aprender com cada um deles.

Além disso, pude perceber que a maneira como 
o curso é organizado, se constitui num supor-
te para aquisições enriquecedoras. A coorde-
nação do curso exerce a gestão de maneira 
participativa, o local é bem estruturado, os 
professores são extremamente qualificados, 
demonstrando domínio do conteúdo abordado 
e habilidades para passar esse conteúdo com 
clareza e a própria metodologia do curso esti-
mula não só a apreensão dos assuntos, mas 
também a troca de experiências. 

Hoje, concluí minha formação de Líder enten-
dendo que tenho a responsabilidade cada vez 
maior de ser uma agente de transformação da 
realidade em que estiver inserida e agente mul-
tiplicadora dos conhecimentos adquiridos”. 

Caroline Guerreiro
Participante do Projeto

“O Projeto Líder Empreendedor Social me mos-
trou novos horizontes, novas perspectivas de 
onde e como chegar em relação aos meus ob-
jetivos. Além de todo conteúdo e a vivência da 
cultura do Empreendedorismo Social, aprendi 
também a superar as dificuldades com resiliên-
cia. Foi em sala de aula, diante dos conhecimen-
tos, vivências e das relações criadas no Projeto 
que, junto com outros participantes, criamos a 
nossa associação, a Associação de Logística e 
Ação Sociocultural – ALAS. Se não fosse essa 
experiência, talvez a ideia nunca tivesse saído 
do papel, muito menos que atendesse tão bem 
a causa a que nos dedicamos”. 

Indico muito a participação nesse projeto e de 
diversos outros executados pelo Parque Social, 
pois sei, de primeira mão, como este é um es-
paço transformador de vidas. Fraterno abraço e 
que Deus os abençoe”.

Pe. Gregórius Iulo Abreu
Participante do Projeto
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Salvador, como uma grande capital do país, 
começa a dar sinais de consolidação de um 
ecossistema de empreendedorismo e inova-
ção promissor e atrativo para empreendedo-
res locais e investidores.

IN PACTO – Incubadora 
de Negócios Sociais

COLABORE – Centro Municipal de Inovação
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IN PACTO – Incubadora de Negócios Sociais

Nesse contexto, em parceria com a Secreta-
ria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e 
Resiliência (Secis), o Parque Social concebeu 
a IN PACTO - Incubadora de Negócios Sociais, 
que tem como objetivo fomentar o empreen-
dedorismo e inovação social no Município do 
Salvador, oferecendo qualificação, suporte 
operacional, técnico, gerencial e estratégico 
para empreendedores e potenciais empreen-
dedores que tenham ideias e/ou negócios de 
impacto social positivo, que colaborem ou 
possam colaborar com o desenvolvimento 
socioeconômico local com iniciativas sus-
tentáveis, inovadoras e resilientes.

Ficou definido como Negócio de Impacto 
Social Positivo aquele que for: inovador, sus-
tentável, com potencial de mercado e de es-
calabilidade e que, intencionalmente, ofereça 
soluções para questões sociais.

As iniciativas apoiadas pela IN PACTO estão 
de acordo com esse conceito, as iniciativas 
apoiadas pela IN PACTO, estão alinhadas a 
pelo menos um dos 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS), estabelecidos 
pelas Nações Unidas. Os ODS foram criados 
como um compromisso para potencializar a 
resolução de problemas em áreas de impor-
tância crucial para a humanidade, funcionan-
do como um plano de ação para as pessoas, 
para o planeta e para a prosperidade.
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Além da parceria estabelecida com a Secis, 
o Parque Social/IN PACTO conta com outras 
organizações parceiras em prol do apoio a 
negócios de impacto social positivo, como a 
Fundação Avina, atuando no Desafio de Im-
pacto Salvador Resiliente - Economia Circu-
lar, e o Instituto Camargo Corrêa (ICC), com o 
Projeto Impacto ICC.

Um total de 31 (trinta e um) negócios foram 
selecionados para participar dos Programas 
de Incubação e Pré-incubação na IN PACTO, 
desenvolvendo soluções que contemplam 
áreas, como educação, saúde, água, sane-
amento, diversidade e resíduos.

Pronunciamento de Rosário Magalhães, Presidente de Honra do Parque Social,                                                                                 
durante o lançamento do COLABORE/IN PACTO

Todos os negócios apoiados pela IN PACTO 
são encorajados e recebem todo o suporte 
necessário para participarem de oportunida-
des que venham a contribuir com seu desen-
volvimento, além dos conteúdos próprios já 
oferecidos. Algumas dessas oportunidades 
proporcionam ainda prêmios, investimentos 
e comercialização de produtos e serviços. 
Somados, todos os benefícios conquistados 
pelos negócios da IN PACTO equivalem a 
R$ 914.053,31, entre recursos financeiros e 
econômicos.
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Negócios Apoiados   
pela IN PACTO

PROJETO

1

2

3

4

5

6

7

GB Cycle

COMBRA

TERRA VIDA

AGENDEI SAÚDE

SDW

U-GO

AIMO TECH - CLUBINHO 
DO LIVRO

6,11 e 13

5 e 8

2, 11 e 12

1, 3 e 10

6 e 3

9, 10 e 11

4

A proposta tem por objetivo utilizar um protótipo para o tratamento     
de águas de rios urbanos, utilizando uma biorrefinaria com microal-
gas pré-selecionadas para remoção de poluentes e biotransformação       
em biomassa de alto valor agregado, para obtenção de bioprodutos.

O Combra Sistemas é voltado para representantes comerciais,        
onde diversos produtos são negociados e suas cargas gerenciadas 
para que a entrega ocorra da melhor forma possível.

O principal objetivo desta proposta é criar um modelo prático,              
inclusivo e replicável de como transformar resíduos orgânicos em 
adubo e dirigir o resultado do processamento para agricultores                        
em forma de fertilizantes.

Aplicativo que oferece aos seus usuários a possibilidade de buscar 
profissionais e agendar serviços de saúde em uma única plataforma.

Fundada em 2016, a SDW é uma Startup de impacto social                      
reconhecida pela ONU cujo o objetivo é desenvolver e implantar              
soluções hídricas baseadas em inovação e custo-benefício para           
solucionar problemas relacionados à água e ao saneamento contri-
buindo para o atingimento das metas das ODS 3 (Saúde e Bem-Estar)  
e 6 (Água e Saneamento).

A proposta é criar uma plataforma de indexação de dados urbanos 
capaz de fornecer dados sobre os mais diferentes aspectos da cidade, 
em especial, a mobilidade urbana.

O Clubinho do Livro é uma plataforma de leitura digital, que oferece    
um serviço de empréstimos de livros e também o processo de grava-
ção da leitura direto pelo aplicativo, reconhecimento da fala e o percen-
tual de compatibilidade com a leitura realizada pelo usuário, auxiliando 
a difundir a leitura e as boas práticas de ensino entre as crianças          
e, ao mesmo tempo, gerando dados que auxiliam no monitoramento     
e avaliação da qualidade da leitura por pais e professores.

RESUMO ODS
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PROJETO

8

9

10

11

12

13

14

15

BAROUCA

BRASIL APRENDER

HUMMA+

MEU CANTO

TEILEN

WAKANDA - EDUCAÇÃO 
EMPREENDEDORA

APLICATIVO DASKALOS

APPIMMOVI - REAL
ESTATE APPLICATIONS

3 ,6, 7, 9 e 11

4

1, 8 e 10

1, 8, 11 e 12

4 e 8

4, 5 e 8

4 e 16

9 e 11

Negócio de impacto social que projeta construções modulares e sus-
tentáveis em container, steel frame ou wood frame, seguindo o design 
biofílico, a TRIPLE BOTTOM LINE, as ODS da ONU.

O Brasil Aprender é uma empresa de educação que trabalha com 
plataforma digital cuidando da geração e execução de avaliações, 
tratamento das respostas e síntese das avaliações em relatórios pe-
dagógicos, disponibilização de conteúdo para alunos e plano de aulas 
para professores, tudo em um só lugar.

É uma plataforma digital de intermediação de mão de obra inclusiva, 
com enfoque na inserção de grupos historicamente marginalizados no 
mercado de trabalho formal, tendo como principal diferencial e inova-
ção a metodologia de seleção e integração e treinamentos, voltados 
para promoção do acesso ao trabalho para todos.

O Meu Canto é um projeto que pretende ser uma Empresa B sendo um 
negócio de impacto social com foco em fortalecimento e desenvolvi-
mento territorial de base sustentável, bem como, na logística reversa 
de resíduos (RSU, RCD e RSI) para reintegração na cadeia produtiva 
e geração de novos produtos movimentando, para isto, stakeholders 
locais e dinamizando a economia circular. Tanto a atuação de impacto 
com foco em desenvolvimento territorial de base sustentável, quanto 
o desenvolvimento de produtos terão uma forte presença de proces-
sos criativos inovadores e rigoroso direcionamento estratégico para o 
cumprimento e superação das expectativas dos stakeholders.

A Teilen é uma plataforma digital de suporte ao professor do ensino 
básico. Utilizamos de tecnologia para auxiliar os docentes em todas 
as etapas do processo de ensino. Participamos desde o preparo da 
aula, com banco de conteúdos, sistema de elaboração de avaliações e 
treinamentos; passamos pelo processo da aula, com aplicação de ava-
liações, correção automatizada de questões e ferramentas de auxílio 
ao ensino; finalmente chegando na etapa do pós-aula, com avaliação 
de desempenho e estudo de fragilidades de aprendizado.

Negócio de impacto social que surgiu em 2018 com o objetivo de 
potencializar negócios que operam por necessidade. O objetivo é ser 
o tradutor de conteúdos de negócios para a realidade e linguagem do 
empreendedor periférico utilizando o “Baianês” como diferencial para 
adequar a linguagem e se tornar mais prático, acessível e divertido.

Desenvolver um aplicativo que auxilie os professores na gestão de 
suas turmas e dos conteúdos programáticos do ano letivo, possibilitan-
do uma maior organização e praticidade no dia a dia do profissional.

Aplicativo web proposto levará as modernas tecnologias de Big Data 
(Data Science, Cloud Computing e Machine Learning) para a Engenha-
ria de Avaliação de Bens, a qual é responsável por estimar o valor de 
mercado.

RESUMO ODS
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PROJETO

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

CANAL MDV - MANGA 
DELEVISION

ECOCICLO                        
ABSORVENTES                                 
SUSTENTÁVEIS

ECOFRIENDS

ECOLOY

ENGPISO - PADECOR

ESCOAR

HEDGEBUILD

MEMORAR - 
CONSTRUÇÕES                                     

E REFORMAS

PURE - SOLUÇÕES          
HÍDRICAS INTELIGENTES

RECICLA MAIS             
SALVADOR

11 e 12

5 e 12

12 e 14

9 e 12

9 e 11

10 e 11

9 e 11

10 e 11

6 e 11

11 e 13

Canal no YouTube com o propósito de trazer conteúdos de valor de 
forma simples, abordando temas como por exemplo os ODS.

Primeiro absorvente biodegradável brasileiro como foco na empregabi-
lidade de mulheres em situação de risco e na produção de informação 
e conteúdo para autonomia de pessoas que menstruam.

Promover um estilo de vida sustentável e acessível para todos com: 
Consultoria sustentável; Organização de eventos sustentáveis; Certi-
ficação Lixo Zero; Gestão de resíduos sólidos; Palestras; Workshops. 
Criar projetos gratuitos de educação ambiental em comunidades.

Método chamado de Método Tetris para aproveitar e unir as aparas 
resultantes das sobras do processo. O que seria sobra de tecido é 
transformado ainda no início da cadeia produtiva em pequenos quadra-
dos, que juntos constituem um novo tecido.

Pavimento de Concreto moldado in loco, com capacidade de drena-
gem, sem necessitar de camadas drenantes sob o pavimento, com 
capacidade estrutural e tenha a inserção de ser pigmentado.

Surgiu com o propósito de auxiliar o escoamento dos produtos benefi-
ciados da agricultura familiar diretamente para mercadinhos, restau-
rantes, hotéis, escolas e para o consumidor final, através de plataforma 
do tipo Marketplace.

O projeto se baseia em criar um software SAAS com dois módulos 
opcionais, um módulo de gestão financeira e um módulo de gestão 
predial. 

É um Negócio Socioambiental de Construção Civil criado em 2016, que 
divide suas ações em dois eixos: 1ª Escritório Popular de construção, 
oferecendo serviços de arquitetura e engenharia, para reforma, cons-
trução e regularização de imóveis a preço acessível para população de 
baixa renda.

A solução desenvolvida é uma bóia inteligente, capaz de coletar diver-
sos parâmetros da água (como temperatura, ph, vazão, ORP e outros).

É um programa de coleta seletiva eficiente, acessível, assíduo e de fácil 
comunicação. Para potencializar a Gestão dos Resíduos no município, 
estamos desenvolvendo o Portal Recicla+ Salvador, um ambiente inte-
rativo que gera mais engajamento da comunidade e maior organização 
na dinâmica da reciclagem.

RESUMO ODS
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PROJETO

26

27

28

29

30

31

SOMMAR                         
FÁBRICA DE PLACAS    

DA ILHA DE MARÉ

TODOS POR UMA

VALORIZAÇÃO DE 
AGENTES AMBIENTAIS 
DA COLETA SELETIVA             

- VALORE

VIVA! ARQUITETURA 
POPULAR

WHEEL                                  
- MOVIMENTANDO 

PESSOAS

ZUPA SERVIÇOS

8 e 12

5 e 8

3 e 8

4 e 8

11 e 12

8 e 10

Fabricação de placas acústicas, que podem ser utilizadas com diver-
sos fins, desde o viés decorativo e estético de ambientes, ao principal 
objetivo de seu desenvolvimento: a melhoria da qualidade acústica de 
escolas e estúdios de sonorização. 

Negócio para estimular mulheres a transformarem suas vidas por meio 
da independência financeira, do conhecimento e da colaboração. 

Atuará como uma rede de articulação, que irá fomentar a qualidade 
de vida para os agentes ambientais de coleta seletiva em Salvador, 
trabalhando aspectos diretos à humanização e valorização desses 
profissionais, oportunizando o acesso a cuidados básicos de saúde, 
segurança, assistência social e condições dignas de trabalho.

É uma startup de impacto socioambiental nascida em 2017, que visa 
assessorar moradores de bairros populares e periféricos em suas 
construções e reformas com foco em contribuir para o alcance de ci-
dades mais sustentáveis e resilientes através da inclusão de soluções 
e/ou tecnologias sustentáveis em suas moradias.

Plataforma de conexão que surgiu para ampliar o impacto social positi-
vo gerado por negócios conscientes e pessoas socialmente engajadas.

É uma plataforma digital voltada a intermediação de serviços temporá-
rios com caráter social e com possibilidade de uso de forma totalmen-
te gratuita. 

RESUMO ODS

Lançamento Projeto IMPACTO ICC
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Capacitações Desenvolvimento de Impacto Avina

A IN PACTO também interage com diversas or-
ganizações em prol do fortalecimento do ecos-
sistema de empreendedorismo e inovação de 
Salvador. Parcerias na realização de eventos, 
participação em encontros que incentivam o de-
senvolvimento de negócios, apoio a projetos de 
fomento e disponibilização de espaços são algu-
mas ações realizadas. Destacam-se entre essas 
parcerias as seguintes entidades: Unijorge; Unifa-
cs; IFBA; Comunidade B Bahia; Startup Weekend; 
Odara - Instituto da Mulher Negra; Instituto Limpa 
Brasil; Coletivo de Design da Bahia; Atados; e ICE 
- Inovação e Cidadania Empresarial.

Por conta do isolamento social vivenciado pela 
humanidade para tentar conter a propagação 

do novo Coronavírus, em conformidade com as 
recomendações da Prefeitura Municipal do Sal-
vador (PMS) e do Parque Social, desde o dia 19 
de março de 2020 a IN PACTO - Incubadora de 
Negócios Sociais suspendeu suas atividades 
presenciais. Porém, esta medida não impediu o 
pleno funcionamento da Incubadora.

Com as ações do “Floresça de Casa”, a IN PACTO 
seguiu desenvolvendo suas atividades de forma 
remota. As metodologias de apoio ao desenvol-
vimento de negócios de impacto social foram 
adaptadas para ambientes virtuais, tornando 
possível seguir com o suporte aos negócios que 
já haviam iniciado.
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Capacitações Remotas Projeto IMPACTO ICC

Também fazendo parte das ações do “Floresça 
de Casa”, a IN PACTO criou atividades que pu-
dessem colaborar com a vida de empreendedo-
res durante a pandemia, tendo as redes sociais e 
ferramentas virtuais como peças-chave. Segue 
relação das atividades realizadas:

• Combate a fake news: Em tempos de qua-
rentena, para apoiar a propagação de informa-
ções verídicas e oficiais, a IN PACTO vem com-
partilhando em suas redes sociais publicações 
da PMS.

• Curadoria de cursos on-line: Contribuin-
do com as medidas de isolamento social,  
a IN PACTO realizou uma curadoria de cursos 
on-line gratuitos como sugestão para melhor 

aproveitamento do tempo livre, disponibilizados 
por instituições de credibilidade de diversas regi-
ões do Brasil.

• Impactos Transformadores - 1ª Edição: 
Buscando apoiar empreendedores, potenciais 
empreendedores e público em geral nesse mo-
mento peculiar, a IN PACTO promoveu em suas 
redes sociais encontros virtuais ao vivo com 
convidados, especialista em temas variados, ob-
jetivando levar informações, promover reflexões, 
gerar conexões e disponibilizar um espaço de di-
álogo para minimizar os efeitos da quarentena. 
Intitulado Impactos Transformadores, o projeto 
contou com quatro encontros virtuais com espe-
cialistas, mediado pela coordenação da Incuba-

Capacitações Remotas Desenvolvimento de Impacto Avina
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1ª Edição do Impactos Transformadores

dora. As conferências foram transmitidas ao vivo 
e após cada evento, o conteúdo foi disponibiliza-
do nas redes sociais da IN PACTO.

Em sua 1ª edição, Impactos Transformadores 
realizou 4 encontros virtuais, correlacionando a 
temática da pandemia com aspectos ligados à 
saúde, bem-estar e meio ambiente. Foram 17 pa-
lestrantes convidados, 8 horas de transmissão, 
4.275 pessoas alcançadas no Instagram e 961 
visualizações no YouTube (https://www.youtube.
com/channel/UCQ243-sgcBQSoTaW-CdJxjQ).

Plano de Retomada Econômica

Com o início da retomada das atividades em Sal-
vador, a prefeitura criou um plano de reativação 
da economia, envolvendo diversos setores que 
foram prejudicados com o isolamento social. A 
IN PACTO integra as ações voltadas para estimu-
lar a retomada da economia criativa, inovação e 
fomento ao ecossistema de empreendedorismo 
da cidade com as seguintes atividades:

• SOE - Serviço de Orientação Empreendedo-
ra – Orientações personalizadas com o objetivo 
de sanar dúvidas de empreendedores em áreas 
como modelo de negócio, contabilidade, comuni-
cação, jurídico e acesso ao crédito. O propósito é 
contemplar outros segmentos econômicos que 
ainda não foram atendidos pela IN PACTO, como 
comércio informal e formal, turismo, eventos e 
gastronomia - áreas prioritárias da prefeitura.

A iniciativa foi bem-sucedida, contando com 
participação efetiva de parceiros estratégicos 
e empreendedores de diversas comunidades 
de Salvador, principalmente, aqueles atingidos 
pela pandemia, tendo como único rendimento 
o auxílio emergencial. Eles enxergaram nessa 
orientação uma forma de estímulo à retomada 
ou constituição de um negócio de maneira mais 
organizada.

Entre outubro e novembro de 2020, cerca de 30 
empreendedores foram atendidos em quatro 
edições do SOE, com participação de mais de 25 
mentores parceiros da IN PACTO.
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SOE – Serviço de Orientação Empreendedora

• Impactos Transformadores 2 – Confe-
rências virtuais com temas relevantes para 
a retomada econômica. Exs.: instituições de 
fomento ao empreendedorismo como vetor 
de apoio na retomada econômica; A impor-
tância de entidades de classe e associações 
empresariais no fortalecimento da economia; 
A responsabilidade social como peça-chave 
no pós-pandemia; Inovação e entretenimento: 
como empresas do setor têm driblado os efei-
tos da crise.

• Programa de Voluntariado da IN PACTO – 
Parceria com universidades de Salvador com 
o propósito de envolver a comunidade acadê-
mica no ecossistema de empreendedorismo 
e inovação, contribuindo com o desenvolvi-
mento técnico da incubadora, dos negócios 

apoiados e para a retomada econômica de 
grupos menos favorecidos, criando uma rede 
de colaboração e promovendo intercâmbio de 
conhecimentos e experiências. 

• Hackathon IN PACTO – 48 horas de ativi-
dade para criação de negócios que contribu-
am no combate ao COVID-19 e retomada eco-
nômica em grupos menos favorecidos, com a 
participação de gestores da PMS.

• Novo Edital IN PACTO – Seleção de 10 
empreendedores que tenham ideias e/ou ne-
gócios de impacto social positivo e que cola-
borem com o desenvolvimento socioeconômi-
co local, por meio de iniciativas sustentáveis, 
inovadoras e resilientes.
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SDW - Safe Drinking Water For All

Fundada em 2016, a SDW é uma startup de 
impacto social reconhecida pela ONU, cujo 
objetivo é desenvolver e implantar soluções 
hídricas baseadas em inovação e custo-bene-
fício para solucionar problemas relacionados 
à água e ao saneamento, contribuindo com 
as metas das ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) e 
6 (Água e Saneamento).

Desde fevereiro de 2020 a SDW é apoiada 
pela IN PACTO, Parque Social. Durante o pe-
ríodo da pandemia do Coronavírus, a startup 
desenvolveu uma nova solução com o obje-
tivo de contribuir com o combate a propaga-
ção da doença, contando com o suporte da 
IN PACTO e da rede de parceiros da incuba-
dora. Trata-se do Aquapluv, um lavatório híbri-
do (com possibilidade de abastecimento de 
água pluvial, encanada e manual) acionado 
por pedais, com o objetivo de captar, filtrar e 
armazenar a água da chuva e disponibilizar, 
junto a da rede, para a população em trânsito 
higienizar as mãos sem tocar no equipamen-
to. Há na estrutura um dispenser de sabão, 
possibilitando a lavagem completa de mãos, 
ação extremamente necessária ao combate 
do COVID-19.

Case

Em parceria com o Instituto Camargo Cor-
rêa e o Parque Social, Salvador já possui 16 
unidades instaladas em localidades como a 
Estação da Lapa, Parque da Cidade, Parque 
dos Ventos e algumas UPAs. A intenção é 
que esses dispositivos possam ser instala-
dos em mais pontos da cidade, e assim, pos-
sibilitar a proteção da população em trânsito 
mesmo pós-pandemia, estabelecendo o há-
bito da higienização das mãos nas ruas. Até 
o momento, a SDW conseguiu mobilizar em 
torno de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil re-
ais) para esse projeto.
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Aquapluv em Salvador – Estação da Lapa e UPA Pirajá

Depoimentos
“Há cinco anos decidi me dedicar profissional-
mente como ‘empreendedora de composta-
gem’, tendo fundado no final de 2014, a TERRA 
VIDA SOLUÇÕES ECOLÓGICAS. O processo 
do início até então, me revelou a certeza da 
sua necessidade para o indivíduo, sua cidade 
e planeta. Mas o sonho de fazer o que se ama 
e dedicação plena, não são suficientes para 
trazer a segurança de uma atividade com re-
torno que possa gerar seu próprio sustento. 
Assim, agindo em várias frentes na busca da 
realização e continuidade do trabalho, a Terra 
Vida foi selecionada no Edital ‘Desafio de Im-
pacto Salvador Resiliente - Economia Circular’ 
realizado pela AVINA – (Fundação de apoio a 
negócios de impacto social na América Lati-
na) e está incubada na IN PACTO – Incubado-
ra de Negócios Sociais, do Parque Social em 

parceria com a Secretária de Sustentabilidade, 
Inovação e Resiliência - Secis, da Prefeitura 
Municipal de Salvador. O momento em todos 
os aspectos é único, junto com o planeta, nes-
ta reformulação, a TERRA VIDA hoje, com ca-
pacitações e mentorias, percebe o quanto é 
importante o olhar de experiência e como isso 
contribui para uma visão mais focada, firme e 
embasada em argumentos que possam justi-
ficar as ações. Mais segura e confiante, enxer-
ga novos meios e formas de levar às pessoas 
e ao mundo sua solução com apoio para de-
senvolver um ambiente de amadurecimento e 
sucesso”.

Betina Bona 
Fundadora da Terra Vida Soluções Ecológicas,

negócio social apoiado pela                                             
IN PACTO – Incubadora de Negócios Sociais
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“A Teilen é uma plataforma digital que auxilia 
em todo o processo da aula particular, desde 
a conexão entre professores e alunos, no pre-
paro da aula até na análise da performance do 
aluno no pós aula. Junto a IN PACTO, estou 
podendo entender melhor sobre meu negócio 
e mercado, bem como identificar as principais 
dificuldades, o que me possibilita traçar um 
plano de ação mais estruturado e detalhado 
que me ajudem a alcançar o sucesso”. 

André Luís Gomes Santos 
Idealizador da Teilen, negócio social apoiado pela     

IN PACTO – Incubadora de Negócios Sociais

“Para nós tem sido uma experiência fantásti-
ca, principalmente porque já dominamos bas-
tante a tecnologia do produto que temos para 
apresentar à sociedade, empresas e poder 
público. As capacitações oferecidas pela IN 
PACTO tem sido importante para que a gente 
transforme essa tecnologia em negócio. So-
mos do meio acadêmico e temos grande difi-
culdade de materializar o que desenvolvemos 
na universidade em forma de negócio. Tem 
sido importante entender o que é um plano de 
negócio, como analisar o mercado, como ana-
lisar a cadeia, como precificar, como levantar 
custos e até mesmo em como tornar o que 
estamos propondo em um negócio viável no 
aspecto econômico. Isso tem nos feito buscar 
mais conhecimento, além das mentorias, so-
bre modelos de negócios, canvas, conhecer a 
cadeia produtiva de empresas que estão den-
tro do nosso ramo, quem são nossos clientes, 
compradores e fornecedores. Antes não to-
mávamos tanto cuidado com estes aspectos. 
Tem sido uma grande oportunidade de cresci-
mento profissional e de conhecimento e que, 
certamente, nós teremos frutos lá na frente 
com esse negócio de impacto social e am-
biental e também econômico para Salvador”.

Ícaro Moreira 
Professor pesquisador coidealizador da GB Cycle 

Biorrefinaria, negócio social apoiado pela IN PACTO – 
Incubadora de Negócios Sociais
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Em consonância com os valores e visão do 
Parque Social, no que tange a formação de 
adolescentes e jovens em cidadãos mais 
conscientes de seu papel na sociedade, au-
tores dos seus processos de aprendizagem 
e agentes de transformação, o Parque Social 
firmou parceria com o Instituto Solar para o 
desenvolvimento do Coletivo Jovem. 

Esta formação é feita através da execução 
de trilhas temáticas de interesse deste pú-
blico, utilizando uma metodologia dinâmica, 
que trabalha a autoestima e preparação pro-
fissional dos participantes, além de discutir 
temáticas transversais inerentes ao exercício 
da cidadania, como a equidade de gênero 
no mercado de trabalho. Sendo assim, este 
projeto além de formar cidadãos mais cons-
cientes e com maior autonomia, permite a 
criação de um networking amplo e possível 
encaminhamento para o mercado de traba-
lho, promovendo também a geração de ren-
da. 

Projeto Coletivo 
Jovem  
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Case

Laís Coutinho teve seu primeiro contato com 
o Coletivo quando ingressou como partici-
pante, no bairro da Liberdade. A partir disso, 
adotou uma postura mais comunicativa e 
engajada, conquistando oportunidades di-
ferenciadas. Permaneceu envolvida com o 
Projeto como voluntária e em 2018, se tornou 
educadora do Projeto Coletivo Jovem Parque, 
servindo de inspiração para os participantes 
e criando novos caminhos de formação para 
si mesma. 
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Depoimentos

“O Projeto Coletivo Jovem Parque oferece tri-
lhas temáticas que permitem aprimorar não 
apenas o meu currículo, como também me 
preparar para o mercado de trabalho, mas 
também na minha relação pessoal e profis-
sional. Já fiz marketing, vendas, comunicação 
e tecnologia. Estou fazendo a última, de pro-
dução de eventos, porque entendo que esta 
é uma oportunidade única, com condições e 
educadores sensacionais”.

Gilmara 
Participante do Projeto 

“Meu primeiro contato com o Coletivo Jo-
vem foi como participante. A partir dessa ex-
periência, consegui ampliar minha visão de 

Certificação 

mundo, acreditar e agir em busca dos meus 
sonhos. Ao concluir o curso, continuei empe-
nhada, como voluntária, até começar a atuar 
como educadora. Agora, como educadora do 
Coletivo Jovem Parque, o meu amor pelo so-
cial se fortaleceu, além do meu crescimento 
humano e pessoal. Ser educador não é fácil, 
porém é gratificante ver os resultados alcan-
çados com cada jovem, nos faz acreditar no 
poder da mudança e da transformação. É 
muito importante para mim ser vista como 
um exemplo, pois estive no mesmo lugar que 
eles e estou conseguindo alcançar novos es-
paços. Posso dizer que o Coletivo Jovem é 
parte grande e importante da minha história 
de vida e que sinto grande prazer em ser pro-
va do potencial deste Projeto.”

Laís Coutinho
Participante egressa e educadora                                  

do Coletivo Jovem Parque 
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A moradia digna é um dos direitos básicos as-
segurados para todos os cidadãos. Por muito 
tempo, esta não foi a realidade da comunida-
de Guerreira Zeferina, conhecida anteriormen-
te como “Cidade de Plástico”, localizada no 
subúrbio de Salvador. Ao mesmo tempo em 
que a Prefeitura Municipal do Salvador recriou 
a comunidade, era necessário atender a outras 
questões inerentes a essa nova realidade que 
precisavam ser trabalhadas para uma efetiva 
transformação. Assim, nasceu o PROJETO 
FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS E ORGANIZA-
ÇÃO COMUNITÁRIA – GUERREIRA ZEFERINA, 

Projeto Formação de 
Lideranças e Organização 
Comunitária – Guerreira 
Zeferina

buscando o desenvolvimento de habilidades e 
competências individuais das lideranças locais, 
a fim de fortalecer aspectos da cidadania, au-
toestima e empoderamento da comunidade, 
fortalecendo vínculos e contribuindo para uma 
gestão comunitária mais integrada e eficiente. 

Este projeto foi desenvolvido em parceria com 
a Associação Voluntários para o Serviço Inter-
nacional - AVSI Brasil.
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Capacitação Teórico-Prática

Case

Jorgina Maria Oliveira da Costa foi uma das 
primeiras moradoras da antes conhecida “Ci-
dade de Plástico”. Por anos, representou para 
sua comunidade, uma figura de liderança por 
sua história de lutas e superação, sobrevi-
vendo, cuidando de sua família e educando 
seus filhos. Entretanto, ao participar das duas 
etapas do Projeto Formação de Liderança e 
Organização Comunitária Guerreira Zeferina, 
ela se redescobriu. Na troca de conhecimen-
tos e partilhas, abriu detalhes particulares de 
sua história, revisitou ideais e valores e com-

preendeu os princípios de liderança comuni-
tária. Mais que isso, sentiu o seu papel e valor 
reconhecido, sempre representando seus co-
legas como porta-voz e sendo incentivadora 
constante dos seus vizinhos e dos grupos 
mais jovens. Ao concluir o Projeto, declarou 
que mais que um certificado, ela obteve uma 
lição de vida e conhecimentos que a faziam 
ver o mundo e sua comunidade, com outros 
olhos. 
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Certificação 
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“Considero que existem dois aspectos mui-
to importantes dessa iniciativa. O primeiro 
é que as aulas teóricas-práticas permitiram 
consolidar a experiência dos participantes. 
Eles já têm vivências muito longas como 
lideranças comunitárias e a formação foi 
uma ocasião ímpar de tornar esse processo 
de gestão comunitária organizado dentro de 
um horizonte de muito significado e instru-
mentalização, como também puderam reali-
zar trocas muito fortes e ricas. 

O segundo aspecto, refere-se a importância 
de valorizar essas pessoas que já atuam e 
são engajadas, ao mesmo tempo em que 
se fortalece os aspectos locais em prol do 
desenvolvimento comunitário. Percebi que 
todos os que participaram estavam muito 
envolvidos e engajados, se sentido perten-
centes e valorizados. Foi uma experiência 
muito rica atuar neste Projeto como Educa-
dor Social”.

Danillo Holzmann
Educador Social

Depoimentos

“O Projeto Formação de Lideranças e Orga-
nização Comunitária Guerreira Zeferina vem 
como elemento essencial para a transforma-
ção da realidade desta comunidade, promo-
vida pela Prefeitura Municipal do Salvador, 
através da oportunização da moradia dig-
na. Era necessário sensibilizar os represen-
tantes locais para a compreensão de uma 
nova vida em comunidade, promovendo o 
fortalecimento de vínculos, organização co-
munitária e o desenvolvimento social e eco-
nômico da comunidade. Foi engrandecedor 
acompanhar a trajetória dos participantes, 
que não somente se redescobriram e bus-
caram traçar novos planos de vida, mas que 
em sala de aula, deixaram de lado suas di-
ferenças pessoais, multiplicando esse efeito 
dentro da comunidade”.

Joana Araújo
Especialista em Projetos Sociais
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Nos dias atuais, a falta de conhecimento di-
gital representa um distanciamento socioe-
conômico, criando um abismo social ainda 
maior. Além disso, a utilização de ferramen-
tas de linguagem é essencial para o desen-
volvimento de cada indivíduo, e representa 
o principal mecanismo de comunicação, in-

Projeto Conhecimento 
Itinerante 

Ônibus Adaptados

tegração e fortalecimento de vínculos entre 
um povo. Nesse contexto, o Projeto Conhe-
cimento Itinerante leva para o ambiente es-
colar e comunitário conhecimento literário 
e digital, através de dois ônibus adaptados 
com um espaço criativo e diferenciado. 
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As crianças e adolescentes das escolas mu-
nicipais de Salvador participaram de oficinas 
de informática básica, acessaram livros lite-
rários e educativos com leituras individuais 
e em grupo, oficinas de cultura com poesia, 
teatro, histórias em quadrinho e literatura de 
cordel. No decorrer das atividades, os partici-

Oficinas

pantes produziram cartilhas com temas rela-
cionados a sua realidade como racismo, ma-
chismo, violência, homofobia, entre outros, e 
estas foram distribuídas nas escolas e nas 
comunidades. Além de atender as escolas 
municipais, a comunidade local também teve 
a oportunidade de acessar as tecnologias.
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Case 
Na Escola Municipal Nossa Senhora Apa-
recida, localizada no bairro de Valéria, foi 
identificado que havia um grave problema 
relacionado à intolerância religiosa contra 
religiões de matrizes africanas.

Como ação, convidamos o babalorixá “seu 
Pedrinho”, pai de duas discentes da escola e 
participantes do projeto. Suas filhas foram 
vítimas de bullying por causa da religião 
do pai. Antes da visita de Seu Pedrinho, fo-
ram feitos encaminhamentos pedagógicos, 
buscando que os alunos compreendessem 
aquela experiência de forma objetiva e sem 
preconceito, mas ainda assim, alguns alunos 
se recusaram a participar. Assim, os educa-
dores trabalharam com os participantes, de-
monstrando que aquela era uma oportuni-
dade ímpar de ouvir, perguntar e aprender 
sobre algo diferente do que já estavam ha-
bituados a conviver.

Os alunos então se permitiram participar 
e após a vivência, muitos deles se mos-
traram mais atentos e respeitosos, inter-
rompendo, também, o bullying que as duas 
meninas sofriam.

Depoimentos
“As experiências e aprendizagens foram pau-
tadas na emoção, principalmente por parte 
dos idosos que estavam lidando pela primei-
ra vez com as novas tecnologias.

Foi neste grupo que uma participante apren-
deu a criar uma conta no Facebook, pois 
queria encontrar seu neto que morava na 
Espanha. Inicialmente ela não conseguiu en-
contrá-lo, mas no decorrer das aulas, retor-
nou com as cópias de todos os documentos 
do neto, empenhada a dar todas as informa-
ções necessárias para encontrá-lo na rede 
social. Esse episódio gerou uma mobilização 
entre os participantes que se empenharam  
a ajudá-la. Por fim, a senhora encontrou o 
perfil do seu neto e conseguiu ver fotos que 
há muito tempo não via. Isso não teve preço”.

Denilton Santos
Educador Coletivo Digital

“O Projeto Conhecimento Itinerante impac-
tou positivamente ao mobilizar a comunida-
de que abraçou a proposta confiando seus 
filhos às atividades propostas, mesmo elas 
ocorrendo no contraturno. Isso acabou refle-
tindo no aumento da frequência das crianças 
na escola”.  

Auxiliar Pedagógico
Lar Fabiano de Cristo
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A cultura de um povo é o reflexo de sua me-
mória e identidade, construída socialmente 
ao longo dos anos. É também, a primeira lin-
guagem ensinada às gerações. Essa lingua-
gem cultural reverbera e se dissemina atra-
vés das mais diversas expressões humanas, 
como música, dança, vestuário, culinária  
e religião. Em Salvador, apesar da cultura 
afro-brasileira moldar e fazer parte do dia a 

Projeto Sementes 
Culturais

dia de seus cidadãos, muitas vezes não rece-
be a atenção e os espaços necessários para 
serem valorizados. Por isso, o Projeto Se-
mentes Culturais busca promover a inclusão 
cultural a partir do fortalecimento da cultura  
afro-brasileira por meio de oficinas teóricas e 
práticas de música percussiva, da confecção 
de xequerês e formação de um grupo musi-
cal. 

Oficinas
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Case

A equipe do Parque Social através do Proje-
to Sementes Culturais II, realizou uma apre-
sentação musical na comunidade escolar do 
Nordeste de Amaralina, com a utilização de 
instrumentos percussivos, dentre eles, o ins-
trumento de origem africana, o xequerê.  Nes-
sa oportunidade, destacaram-se Rafael Silva, 
Vinícius Alves e Marcela Tenório, que se ins-
creveram e participaram do Projeto. Encon-
traram na Oficina de Cultura um espaço de 
fala e expressão, fortalecendo suas práticas 
cidadãs, através do conhecimento da própria 
história, na compreensão do passado e cons-
trução de um futuro melhor. Rafael, aparen-
temente reservado, pouco interagia com os 
demais colegas, passou a ser destaque nas 
oficinas, surpreendendo a todos, comparti-
lhando sempre ideias transformadoras. Vini-
cius, não gostava da escola e ia somente por-
que era uma das prerrogativas para residir na 
casa do pai. Com a participação no Projeto, 
Vinícius, foi construindo um novo olhar sobre 
a importância da escola para o desenvolvi-
mento humano. 

O resultado dessa experiência, foi a conclu-
são do ensino médio, comemorada como 
uma importante conquista para toda a fa-
mília de Vinicius. Marcela Tenório, sempre 
muito quieta, silenciosa, pouco interagia. Foi 
se desenvolvendo nas atividades e desafios 

principalmente na aula de construção de ins-
trumentos, espaço onde ela pode criar e mos-
trar seus talentos. Concluiu o ensino básico, 
se inseriu em um curso técnico de análises 
clínicas e demonstrou interesse em fazer cur-
so superior. O Projeto Sementes Culturais de-
senvolveu uma metodologia que foi além do 
aprendizado de tocar instrumentos, levando 
os participantes a construção de uma cons-
ciência transformadora e multiplicadora, au-
mentando as perspectivas de futuro. Foi um 
desafio para estes adolescentes participa-
rem das oficinas oferecidas pelo Projeto, pela 
disciplina e atenção exigidas. 

O Projeto buscou unir teoria e prática, arte e 
tecnologia, além de valores culturais comuni-
tários, no fortalecimento e preservação da di-
versidade cultural, promovendo aprendizagem 
sobre música percussiva, o conhecimento so-
bre a confecção do xequerê que é um instru-
mento percussivo muito utilizado na cultura 
contemporânea. Este conhecimento despertou 
também nos adolescentes e jovens atendidos, 
especialmente em Rafael Silva, Vinícius Alves e 
Marcela Tenório a vocação na área de artesa-
nato comercial de xequerê.



114

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017-2020

Depoimento
“Participar do Projeto Sementes Culturais, 
me fez descobrir o que realmente quero fa-
zer: dar aula e trabalhar em projetos sociais, 
oferecer outras possibilidades de intercâm-
bio com adolescentes carentes de acesso. 
Acredito que o Projeto possibilita através da 
cultura, ressignificarmos os olhares estereo-
tipados e marginalizados onde nós pessoas 
negras fomos colocadas. Nasci na cidade de 
São Paulo e mesmo vindo de um contexto 
de periferia, as questões que tocam as nos-
sas subjetividades são distintas, mas ainda 
assim foi possível construir um elo que até 
hoje se mantém com alguns participantes 
do Projeto, é interessante perceber o reflexo 
das oficinas desenvolvidas através do Se-
mentes Culturais na vida destes.

Trabalhar com adolescentes vulneráveis, 
que estão diariamente entrando em contato 
com os mais variados tipos de violência, foi 
e é uma tarefa difícil, eles chegam carentes 
e fazendo de tudo para chamar a atenção... 
Falar para eles era também falar para mim. 
A escolha de uma linguagem que nos apro-
ximasse, e a percepção de que os nossos 
corpos fazem parte da história de formação 
do Brasil como coadjuvantes e não como 
subalternos transformou aquelas oficinas, 
produzindo sonhos”.

Joice Faria
Educadora
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Em comunidades de extrema pobreza e vulne-
rabilidade social, torna-se imprescindível a exe-
cução de ações contínuas que oportunizem 
acesso à informações e trocas de experiências, 
com vistas ao desenvolvimento de novas socia-
bilidades. Neste sentido, o Projeto Convivendo 
e Aprendendo, promove para crianças, adoles-
centes e idosos, espaços de convivência que 
fortaleçam vínculos comunitários, elevação da 
autoestima, integração e pertencimento social. 

A realização das diversas oficinas realizadas nas 
comunidades de Nordeste de Amaralina, Caja-
zeiras, Castelo Branco, Pau da Lima e Platafor-
ma, resgata, ainda, o sentimento de valorização 
pessoal e de cidadania, e estimula a cultura do 
empreendedorismo como instrumento de in-
clusão e desenvolvimento social. 

Projeto Convivendo    
e Aprendendo 

Oficinas
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Em 2020, diante do cenário pandêmico insta-
lado devido ao COVID-19 e da necessidade de 
afastamento social, o Projeto Convivendo e 
Aprendendo, continuou atendendo seus usu-
ários com orientações e encaminhamentos 
para assegurar direitos, além de encontros 
agendados para a entrega de lanches aos 
participantes. 

Canal do Projeto no YouTube

As oficinas de teatro, capoeira e socioeduca-
tivas foram disponibilizadas no Canal do You-
Tube do Projeto e compartilhadas através de 
grupos do WhatsApp, aproximando até mes-
mo os usuários com pouco acesso e destre-
za nas ferramentas digitais. 
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Case 

Maria Lucia Silva Almeida, 61 anos, iniciou 
suas atividades no Projeto Convivendo e 
Aprendendo, no bairro de Castelo Branco, 
em busca de algo que preenchesse seus 
dias e que a distraísse das preocupações 
com sua família. Ao começar as atividades, 
era sempre muito calada, retraída e, muitas 
vezes, se mantinha cabisbaixa. Entretanto, 
conseguiu criar um vínculo com os educa-
dores e oficineiros, que demonstraram inte-
resse contínuo no seu bem-estar e ânimo. 
Aos poucos, ela encontrou no Projeto um 
espaço de escuta, não faltando nenhum dia 
e criando amizades com outros participan-
tes. A partir de então, se tornou uma pessoa 
mais comunicativa e produtiva, tendo uma 
rede de apoio e solidariedade para enfrentar 
as dificuldades do dia a dia.

Depoimentos
“No caso de Antônio foi ótimo porque ele 
só vivia no celular, então foi um jeito que eu 
achei para ele fazer outras atividades. Eu es-
tou pagando transporte para ele vir e no dia 
que eu não tenho dinheiro, cato até latinha 
pra ele não deixar de vir para o Projeto. E ele 
chega em casa contando o que aprendeu no 
Projeto, e ele diz que gosta muito, não quer 
faltar nenhum dia. E mesmo com toda dificul-
dade eu estou satisfeita com ele no Projeto”.

Gilda dos Santos Silva
Responsável por Antônio, participante do Projeto

“Ingressei no Projeto em um momento mui-
to difícil da minha vida, no qual estava com 
depressão. O Convivendo e Aprendendo me 
permitiu interagir, participar, estar próximo 
de pessoas atentas, pacientes e dedicadas, 
além de poder partilhar vivências, aprender 
artesanato e mover meu corpo com as ativi-
dades físicas. Com certeza, tudo isso ajudou 
muito a superar essa fase. Só tenho a agra-
decer por este projeto, que Deus colocou no 
meu caminho. Me sinto bem, feliz e viva!”

Elionaz Ramos de Jesus 
Participante do Projeto
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“Só posso escrever o que sou. E se os personagens se comportam de modos diferentes, é 
porque não sou um só”.

Graciliano Ramos

Sala de Leitura  
Graciliano Ramos

Inspirado nas palavras de Graciliano Ramos 
é que buscamos, através do mundo fascinan-
te dos livros, dar oportunidade para que as 
pessoas possam conhecer novas realidades, 
como ser integral, ampliando assim seus ho-
rizontes.

Jovens fazendo escolhas de livros do acervo da Sala de Leitura

A Sala de Leitura, sem dúvida, é uma inicia-
tiva importante no processo de inclusão so-
ciocultural, pois contribui enormemente para 
mudar a realidade das pessoas, que através 
dos livros, passam a ter um olhar diferencia-
do de mundo.
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Jovem realizando cadastro para empréstimo de livros

O acervo da Sala de Leitura do Paruqe Social 
é composto por um total de 2.463 exempla-
res, divididos em 32 categorias, sendo “Ro-
mances”, “Ficção” e “Autoajuda” os títulos 
mais procurados pelos participantes das ca-
pacitações no Parque Social.

Além de emprestar livros e provocar o diá-
logo através da leitura, a sala tem se con-
figurando como um espaço de convivência 
utilizado não apenas pelo público atendido, 
mas também pelos colaboradores, que des-
frutam do espaço para fazer reuniões e en-
contros relacionados aos projetos desenvol-
vidos, ao mesmo tempo em que são imersos 
no ambiente que a literatura proporciona.

“A leitura me faz ir aonde os meus pés não 
podem me levar”.

(Autor desconhecido)

Case

Uma das ações desenvolvidas pela Sala de 
Leitura Graciliano Ramos entre 2019/2020 
foi uma atividade chamada “Indique Um Li-
vro”, que consistia numa rede de empréstimo 
baseado nas opiniões dos jovens frequenta-
dores do espaço. Assim, de acordo com le-
vantamento interno, dentro desse sistema 
de indicações, foram emprestados cerca de 
45 livros, graças à sorte de termos o valioso 
acervo da Sala de Leitura Graciliano Ramos.

Para que esta ação se desenvolvesse de for-
ma eficaz, foi realizada uma pesquisa entre 
os jovens, buscando saber quais os temas e 
autores mais procurados por eles. Nessa pes-
quisa ficou constatada que a grande deman-
da era de livros com temas juvenis, alguns 
desses livros foram adaptados para outras 
formas de mídia, despertando a curiosidade 
dos leitores.

O jovem Eliel Neto, chegou à Sala de Leitura 
buscando o livro “Percy Jackson e os Olimpia-
nos”, livro que estava disponível e que desper-
tou uma discussão em sala sobre indicações 
literárias, já que ele buscou o livro após este 
ser indicado por um colega. Como o jovem 
estava à procura de um livro que dialogasse 
com o universo de fantasia criado por Rick 
Riordan, a indicação dada pelo colaborador 
da sala foi a saga “Crepúsculo”, de Stephenie 
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Meyer, que já havia sido mencionado por ou-
tra frequentadora, Emily Santos.

Pensando assim, foi desenvolvida na sala 
uma espécie de avaliação para os livros em-
prestados, onde a pessoa deixaria registrado 
seu nível de satisfação com a obra, de modo 
que assim pudéssemos ter um parâmetro na 
hora de indicá-los para outros leitores. A ta-
bela de livros indicados, e melhor avaliados, 
ficava disponível no mural da sala, e era atua-
lizada a cada duas semanas.

Uma estante foi disponibilizada como vitrine, 
onde ficariam os livros mais bem avaliados 
e que seriam trocados de acordo com a mo-
vimentação dos participantes da sala. Nessa 
estante passaram obras de autores como 
Jorge Amado a Carlos Drummond de Andra-
de. De Adélia Prado à Sir.

Arthur Conan Doyle. Poucas indicações pre-
sentes nesse espaço vieram através de cola-
boradores. Sua quase totalidade era de indi-
cações reais, dos assíduos frequentadores.

“A Saga do Tigre”, de Collen Houck, foram os 
livros de ficção infantojuvenil mais procura-
dos e emprestados durante esses dois anos.

A coleção composta por quatro livros foi indi-
cação de Danilo Alves, que fora levado à sala 
por Eliel, seu colega de sala. Ao colocar o livro 
na estante de indicações, foi solicitado que 
Danilo dissesse para as colegas presentes 
por que elas deveriam conhecer aquela his-
tória. E ele assim o fez. Uma dessas garotas, 

Caroline Mota, resolveu levar o livro e, dias de-
pois, voltou satisfeita e buscando outras indi-
cações. Foi pedido que ela fizesse uma ava-
liação do livro, que ficou disponível por pouco 
tempo, já que as amigas de Caroline tiveram 
a curiosidade de também ler aquela história.

Assim sendo, desenvolvemos os seguintes 
sistemas: cada vez que alguém pegasse um 
livro da estante de sugestões, deveria colocar 
um outro, para que cada vez mais pessoas co-
nhecessem os mais diversos autores e temas.

Para além da ficção, livros de auto-ajuda e 
empreendedorismo também foram procura-
dos de forma significativa durante esse tem-
po. Campeão de indicações do nosso “Clube 
de Indicações”, “Você é Insubstituível”, de Au-
gusto Cury, foi a estrela do seu gênero. Sem-
pre buscado. Para nossa sorte, dispunhamos 
de exemplares suficientes para tamanha de-
manda.

Outro que nunca saiu da lista dos mais procu-
rados foi “O Sucesso É Ser Feliz”, de Roberto 
Shinyashiki. Indicado por Douglas Santos, o 
livro acabou tendo uma procura significati-
va por tratar de temas relacionados ao mo-
mento em que aqueles jovens passavam: as 
descobertas típicas do amadurecimento, as 
dúvidas e anseios profissionais e a formas de 
ver e lidar com o mundo ao seu redor.

Em razão da pandemia causada pelo CO-
VID-19, é esperado o desenvolvimento do 
projeto em escala um pouco maior, com 
indicações sendo feitas de forma on-line, 
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aumentando os participantes, numa espé-
cie de Clube do Livro. O “Indique Um Livro” 
foi responsável pelo início de amizades entre 
participantes de cursos diferentes, que leva-
vam à sério as indicações dadas. Mesmo sa-
bendo que o gostar é algo subjetivo, todos os 
jovens sentiam uma espécie de importância 
no gesto de indicar para alguém um livro que 
foi representativo na sua história.

Depoimentos

“É importante para nós, que estamos ingres-
sando na vida adulta, o acesso a um espaço 
como esse. Já que praticamente todos vie-
mos de realidades problemáticas, no quesito 
financeiro, e muitos não tiveram a oportuni-
dade de ser estimulados ao hábito da leitura. 
É instigante descobrir histórias e desenvolver 
nosso potencial através da escrita. Eu passa-
va na Sala toda semana e é impossível sair 
sem nenhum livro em mãos”.

Stephanie de Oliveira

Ex-participante do Projeto

“Eu nunca fui de gostar tanto de ler livros 
grandes, lia mais pela obrigação escolar, 
mas gostava de ler alguns que já tinham sido 
adaptados pro cinema, como ‘Os Miseráveis’, 
de Victor Hugo, que me ajudou a compreen-
der um trabalho que eu tinha que executar na 
escola. Através da Sala de Leitura comecei a 
me interessar mais e pegar mais livros com 
o passar do tempo, sempre escolhendo os 
mais finos no começo e depois me aventu-
rando nos maiores. Desse aprendizado que 
tive nesse período, eu acredito que o fato de 
me fazer gostar de literatura brasileira, coi-
sa que na escola achava muito chata, foi o 
mais importante. Machado de Assis, José 
de Alencar, José Lins do Rego (que se tornou 
meu favorito!), enfim, todos esses entraram 
para minha vida e eu os indico e recomendo 
sempre que posso. O fato também da Sala 
de Leitura estar sempre aberta, não só para 
os Jovens Aprendizes como também para os 
participantes de outros projetos, fez com que 
tivéssemos uma integração bacana, onde a 
troca de conhecimentos e de sugestões dava 
um prazer maior. Era muito bom poder dia-
logar e trocar figurinhas sobre determinado 
livro que foi lido antes por um colega. Esse 
espaço funcionou como uma porta aberta 
para novas oportunidades nesse mundo sem 
fim que é a literatura. Viva a Sala de Leitura 
Graciliano Ramos”.

Rafael Soares Valério da Silva
Ex-participante do Projeto
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Econac – Espaço 
Colaborativo/Núcleo de 
Atendimento Comunitário
O Núcleo de Atendimento Comunitário - NAC 
foi criado em 2013, como instrumento de 
suporte às lideranças comunitárias, grupos 
sociais e pessoas com atuação efetiva na 
comunidade, para disponibilização de servi-
ços e orientações, nas áreas contábil, jurídi-
ca e elaboração de projetos sociais. Com a 

inovação e ampliação deste espaço, surgiu 
em 2019, o Espaço Colaborativo - Econac, 
equipado com recursos tecnológicos, com-
putadores e acesso à internet, para promover 
interação entre seus usuários, troca de expe-
riência, fortalecimento de vínculos, realização 
de atividades em rede e integração social.
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Depoimentos

“Sou pastor metodista e tomei conhecimen-
to do projeto de capacitação para liderança 
promovido pelo Parque Social logo que che-
guei em Salvador. Foi no bairro do Engenho 
Velho da Federação que ouvi falar sobre uma 
formação para lideranças comunitárias e 
logo fiz contato. Ao chegar no espaço físico 
do Parque Social fui atendido pelo Núcleo 
de Atendimento Comunitário, quando fui in-
formado sobre o curso e sua finalidade de 
potencializar o protagonismo de lideranças 
comunitárias. Pude compartilhar os desa-
fios da instituição religiosa que represento e 
trouxe as demandas do território que a insti-
tuição está inserida.  Para mim foi importan-
te a aproximação com o Núcleo de Atendi-
mento Comunitário, pois possibilitou minha 
inserção na formação de lideranças a qual 
representou um grande divisor de águas. O 
Parque Social possui uma grande expertise 
na área de empreendedorismo social e isso 
é fundamental para o desenvolvimento co-
munitário. Sem dúvidas, eu posso dizer que 
o Parque Social é vanguarda nessa moda-
lidade de formação comunitária, empreen-
dedorismo e desenvolvimento comunitário. 
Os projetos voltados para comunidade são 
estratégicos por envolverem capacitação de 
jovens e atividades de fortalecimento econô-
mico. Isso é a grande necessidade dos terri-
tórios empobrecidos. Eu tenho muita gratidão 

pelas orientações que recebi através do Nú-
cleo no Parque Social”.

Pastor André Guimarães
Representante religioso da comunidade localizada    

no Engenho Velho da Federação

“Ao ser escolhida para fazer parte do Núcleo 
de Atendimento Comunitário, me senti muito 
lisonjeada, pois sempre gostei de estar em 
contato com o público. O trabalho realiza-
do por mim no Núcleo, possibilitou fornecer 
orientação técnica aos líderes comunitários 
para elaboração de projetos sociais, de acor-
do com as exigências de mercado da época, 
para que essas pessoas pudessem realizar 
seus sonhos, sendo protagonistas no desen-
volvimento de suas comunidades. Um mo-
mento que me marcou muito, foi quando tive 
o retorno de um líder comunitário do bairro 
de Itapuã, que tinha como objetivo, abrir uma 
escolinha para pessoas de baixa renda. Per-
ceber o quanto ele evoluiu, após nossa inter-
venção multidisciplinar através do NAC, com 
profissionais das áreas contábil e jurídica, foi 
realmente motivador, para continuarmos se-
guindo nossa missão”.

Aline Moraes
Técnica em projetos sociais do Núcleo                          

de Atendimento Comunitário
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Núcleo de               
Psicologia
O Núcleo de Psicologia do Parque Social sur-
giu a partir da necessidade de realizar uma 
prática que contemple as pluralidades dos 
discursos cotidianos considerando a perma-
nente integração entre indivíduo e comuni-
dade, contrapondo práticas tradicionais que 
não compreendem o homem em sua totali-
dade. As atividades são direcionadas para 
adolescentes, jovens, mulheres, idosos, famí-

lias e comunidades do município do Salvador, 
assistidos através dos Projetos e Programas 
desenvolvidos através do Parque Social. O 
Núcleo promove intervenções fundamen-
tadas na prevenção e promoção da saúde 
psicossocial, tanto em nível individual como 
coletivo, a saber: acompanhamento psicos-
social, intervenções grupais, articulação em 
rede, palestras e processo seletivo.
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Case

Um jovem participante do Projeto Jovem 
Aprendiz Empreendedor, ciclo de 2018 - 2019, 
pacifico, de poucos amigos, chegou ao Nú-
cleo de Psicologia trazido por colegas que 
observaram seu estado visivelmente depri-
mido, apresentando histórico de mutilações 
e desvitalização total, seguida de pensamen-
tos suicidas. Nesse período tinha 17 anos, foi 
criado pela avó paterna e nessa ocasião es-
tava residindo há três anos com sua genitora 
e padrasto. Estava vivenciando um período 
muito turbulento de adaptações e constru-
ção de vínculo materno... Após seis meses de 
acompanhamento através do Núcleo de Psi-
cologia do Parque Social, que o encaminhou 
para tratamento em unidade de saúde espe-
cializada, ele foi apresentado na Secretaria 
de Saúde, onde desenvolveu a capacitação 
prática, local que foi muito bem acolhido e lhe 
proporcionou começar uma nova perspecti-
va de vida. Seu desenvolvimento foi surpre-
endente e muito elogiado pelo supervisor na 
Secretaria. Concluiu a capacitação oferecida 
pelo Projeto dizendo: “vocês salvaram minha 
vida”. O sucesso deste atendimento está rela-
cionado principalmente aos cuidados na in-
tervenção proposta, dando a ele o acolhimen-
to necessário para as situações vivenciadas, 
além do trabalho desenvolvido com a família, 
o qual possibilitou ao jovem o sentimento de 
pertencimento enquanto filho. Durante o Pro-

jeto notou-se uma evolução no seu quadro, 
através de uma relação familiar mais saudá-
vel, com acompanhamento efetivo da família 
e a suspensão do uso de antidepressivo.  Ao 
concluir a capacitação ele buscou o Núcleo 
para se despedir e entre suas colocações, 
expressou com muita emoção o quanto essa 
oportunidade mudou sua história: “Eu e mi-
nha família seremos eternamente gratos”.

Depoimentos
Mais do que uma experiência acadêmica, o 
Parque Social me proporcionou uma opor-
tunidade de crescimento e amadurecimento 
profissional, através de uma prática orientada 
por uma equipe excepcional, com uma Psicó-
loga extremamente responsável e capacitada 
que se disponibilizou para compartilhar seu 
conhecimento e fazer a diferença na minha 
formação. Sou muito grata ao Núcleo de Psi-
cologia do Parque social que, apesar dos de-
safios trazidos pela pandemia do COVID-19 
neste ano de 2020, conseguiu se adaptar e 
se organizar para dar continuidade aos seus 
serviços e com isso, através da parceria com 
a Universidade Salvador - Unifacs, pode pro-
porcionar uma experiência prática enriquece-
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dora para os formandos de psicologia nes-
ses meses de setembro e outubro do ano de 
2020. Poder acompanhar os processos se-
letivos de dois importantes projetos sociais 
como o Jovem Líder Empreendedor Social e 
o Jovem Aprendiz Empreendedor Social, sen-
do este último realizado em formato remoto, 
totalmente inovador e muito bem estrutura-
do. Foi uma oportunidade única que com cer-
teza será um diferencial no meu currículo. Por 
isso, sou muito grata ao Parque Social, que 
garantiu um ambiente cheio de aprendiza-
gem e segurança para a execução de nossas 
tarefas. Além disso, também foi maravilhoso 
conhecer todo trabalho realizado pela Insti-
tuição, que faz a diferença na vida de tantos 
jovens da cidade do Salvador.

Ísis Caroline de Jesus
Estudante de psicologia, 10º semestre - Unifacs

Em processo seletivo de estágio voluntariado 
para observação em processos seletivos, 
fui selecionada e atuei pela primeira vez no 
Parque Social com a supervisão da psicóloga 
da Instituição. Fui orientada em todo o 
processo que contribuiu para a ampliação 
da minha visão sobre a forma de olhar 
para o outro, da forma de observar o outro, 
de como construir um processo seletivo 
utilizando ferramentas criativas e técnicas 
que estão além da formação acadêmica. Essa 
experiência me forneceu bagagem para que, 
nítida evolução ocorresse em mim, posto que 
muito além dos conhecimentos das matérias 
da Psicologia, a presente vivência serviu para 
consolidar a importante vinculação desta 
nobre área com as comunidades de nossa 
cidade, humanizando, na prática, o exercício 
da Psicologia.

Willene Câmara
Estudante de psicologia,                                                   

8º semestre - Faculdade UniFTC
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• PARQUE SOCIAL MARCA PRESENÇA 
NA “WORLD CLEANUP DAY” 

O Parque Social, foi convidado pela 3º vez 
consecutiva, para participar, através dos seus 
Programas e Projetos, da ação “World Cleanup 
Day – EU CUIDO DO MEU QUADRADO – maior 
ação cívica mundial que promoveu uma mo-
bilização para limpezas ambientais, digitais, 
mentais e solidárias.

As ações em prol ao Dia Mundial da Limpeza, 
que ocorre desde 2017, são lideradas pela 
parceria entre o Instituto Limpa Brasil – Let’s 
do It!  e Teoria Verde. Em 2020 a mobilização foi 
realizada de maneira remota, em consequência 
da pandemia. O Parque Social realizou diversas 
atividades de mobilização, entre elas vídeos 
confeccionados pelos Agentes da Educação 
fazendo a limpeza nas áreas externas da sua 
casa, com foco no combate ao mosquito 
Aedes Aegypti, encontros on-line com 
convidados falando sobre limpeza mental e 
a importância das atividades que contribuem 
para uma vida saudável em casa como: yoga, 
meditação, dança e leitura, vídeos sobre 
compostagem caseira e hortas suspensas e a 
realização de uma live no YouTube que contou 
com a participação de mais de 400 pessoas.

COMPARTILHANDO 
PROPÓSITOS
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• PARQUE SOCIAL PARTICIPA DO JULHO 
DAS PRETAS 

O Parque Social foi selecionado para partici-
par do Julho das Pretas, uma agenda conjun-
ta e propositiva com organizações de mulhe-
res negras da Bahia e de outros lugares do 
país para celebrar o 25 de julho, Dia Interna-
cional da Mulher Negra Afro Latino-America-
na e Caribenha e Dia Nacional de Tereza de 
Benguela.

O Julho das Pretas, devido a pandemia cau-
sada pelo COVID-19, foi realizado virtualmen-
te e teve como tema: “Em Defesa das Vidas 
Negras, pelo Bem Viver”. O Parque Social par-
ticipou com a realização de três lives com as 
seguintes temáticas:

 • Da Educação infantil ao nível supe-
rior: como o Programa Agente da Educação 

contribui para o bem viver de meninas e mu-
lheres pretas;

 • Como iniciativas de incubação de 
negócios podem contribuir para o bem viver 
de mulheres pretas;

 • Acesso a capacitação e microcrédi-
to contribuem para o bem viver de empreen-
dedoras pretas.
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• PARQUE SOCIAL É UMA DAS ENTIDA-
DES PARTICIPANTES DO ATLAS DAS 
JUVENTUDES

O Parque Social é uma das entidades par-
ticipantes da segunda etapa da pesquisa 
nacional Atlas das Juventudes. A intenção 
do estudo é mobilizar jovens de diversos 
perfis da sociedade e identificar a situa-
ção e atuação das diferentes realidades 
das juventudes brasileiras.

Devido a pandemia, a pesquisa foi reali-
zada remotamente, e contou com a parti-
cipação de diversos jovens participantes 
dos Programas e Projetos do Parque So-
cial e foi dirigida a jovens com idade en-
tre 15 e 29 anos para que os mesmos pu-
dessem expressar sobre suas narrativas e 
compartilhassem das suas experiências, 
desafios e sonhos.
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• PARQUE SOCIAL REALIZA ENCON-
TROS TEMÁTICOS “SALVADOR, A 
CIDADE ONDE VIVEMOS”

Com o objetivo de abordar e promover refle-
xões e debates acerca de assuntos impor-
tantes para o desenvolvimento da cidade, o 
Parque Social realizou os Encontros Temáti-
cos “Salvador, a Cidade onde Vivemos”.  

O ciclo de palestras foi iniciado com o tema 
Saúde e Educação Sanitária e Ambiental, 
ministrada pelo subsecretário de Sustenta-
bilidade, Inovação e Resiliência , João Leal, 
e pelo Chefe da Vigilância Sanitária de Caja-
zeiras, Leandro Silva. Já o tema Habitação 
contou com a apresentação da  Presidente 
da Fundação Mário Leal Ferreira , Tânia Sco-
field e a temática Promoção Social foi apre-
sentada por Décio Filho, Subsecretário e 
Juliana Portela, Diretora de Proteção Social 
Especial, ambos da Secretaria  Municipal de 
Promoção Social e Combate à Pobreza.

O Ciclo de palestras foi finalizado com a te-
mática Educação e Trabalho, com a expla-
nação  do vice-prefeito de Salvador, Bruno 
Reis e do Secretário Municipal da Educação, 
Bruno Barral.

Para o Parque Social a realização desta 
ação foi muito importante, pois possibili-
tou a reflexão e o debate de diversos temas 
relevantes não só para Salvador, mas para 
todos os cidadãos. Foi certamente um exer-
cício de cidadania.
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• PARQUE SOCIAL POSSIBILITA A PAR-
TICIPAÇÃO DE JOVENS NO PROJETO 
TALENTO NOTA 100

Jovens integrantes dos Programas e Proje-
tos do Parque Social participaram do Projeto 
Talento nota 1000. Promovido pela Prefeitu-
ra Municipal do Salvador através da Empre-
sa Salvador Turismo - Saltur, a ação objetiva 
oferecer aos participantes uma jornada de 
autoconhecimento e autodesenvolvimento 
profissional estimulando a Economia Criati-
va de Salvador.

• SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO FO-
RAM TEMAS DO DIA DO BEM FAZER

O Instituto Camargo Corrêa (ICC) em parce-
ria com o Parque Social realizou a 10º edição 
do Dia do Bem-Fazer, evento de voluntariado 
corporativo que beneficiou diversas pesso-
as. Foram realizadas gratuitamente ativida-
des concentradas nas áreas da educação, 
sustentabilidade, solidariedade, inovação, 
educação ambiental, inclusão, transforma-
ção social e a implantação de um biodiges-
tor nas dependências da Instituição, geran-
do gás de cozinha e fertilizante.
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• EM SALVADOR, PARQUE SOCIAL FOI A 
PRINCIPAL PARCEIRA DA SEJA DIGITAL

A Seja Digital, responsável por operacionalizar 
a migração do sinal de TV no Brasil, realizou 
diversas ações com o objetivo de informar a 
população sobre o desligamento do sinal ana-
lógico de TV e auxiliar as famílias que têm di-
reito aos kits gratuitos, com antena digital e 
conversor com controle remoto. Em Salvador, 
contou com a parceria do Parque Social, res-
ponsável pela gestão de todo o processo: se-
leção da equipe de mobilização, divulgação e 
acompanhamento sistemático da mobilização 
nas comunidades. Realizou diversas ações de 
divulgação e acompanhamento da mobiliza-
ção. Segue abaixo as ações desenvolvidas:

• Gestão de 60 (sessenta) Pontos de Aconse-
lhamento (PDAs) nas 10 regionais de Salvador, 
com a seleção de colaboradores, supervisores, 
capacitação e treinamento da equipe, entrevis-
tas com psicólogas, dinâmicas e teste de infor-
mática;

• Mobilização de voluntários, com capacitação, 
mapeamento de escolas, lideranças, institui-
ções parceiras, coordenadores de Programas, 
entre outros;

• Mobilização comunitária, com ações  
lúdico-informativa nas escolas, panfletagem, 
ações com idosos, ações em bairros e locais 
com grande concentração do público-alvo;

• Mutirão de agendamento para recebimento 
dos kits gratuitos. 

• Mapeamento para identificar escolas, asso-

ciações de bairro, equipamento público ou pri-
vado que tinham computadores conectados à 
internet e que pudessem ceder o espaço para 
realização dos atendimentos/agendamentos;

• Mobilização da comunidade através de carros 
de som, rádio comunitária, cartazes fixados em 
locais de grande circulação, mídias sociais; 

• Divulgação nas mídias sociais e outros meios 
de comunicação; Contato com líderes comuni-
tários para mobilizar a comunidade; 

• Responsável pela gestão de todo o processo: 
relação de equipe, de mobilizadores, divulga-
ção e acompanhamento sistemático da mobili-
zação nas comunidades;

• Identificação de voluntários.
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O Parque Social também participou do even-
to Parque Digital, ação que ofereceu diversos 
serviços e ações quando foram oferecidos 
gratuitamente o kit de antena e conversor às 
pessoas que estavam cadastradas em um 
dos mais de 20 Programas Sociais do Gover-
no Federal. 

O Parque Social montou uma tenda nessa 
ação onde ofereceu os seguintes serviços:

• Exposição de empreendimentos sociais 
apoiados pelo Programa Comunidade Em-
preende - PCE;

• Exposição de Programas e Projetos do Par-
que Social;

• Pré-inscrições para os Projetos: Coletivo Jo-
vem Coca-Cola – Parque da Cidade, Projeto 
Sementes Culturais – Liberdade, Projeto Jo-
vem Empreendedor Digital, Projeto Conviven-
do e Aprendendo e Projeto Líder Empreende-
dor Social.

Com as ações da Seja Digital o Parque So-
cial deixou um legado para as comunidades 
carentes de Salvador, pois propiciou informa-
ção e cultura às comunidades e grupos das 
comunidades nas quais foram realizadas as 
ações de mobilização e mutirão.

• PARQUE SOCIAL PARTICIPA DA VIRADA 
SUSTENTÁVEL SALVADOR

O Parque Social, através do Programa Co-
munidade Empreende - PCE, marcou pre-
sença na Virada Sustentável Salvador, movi-
mento de mobilização colaborativa que tem 
como objetivo apresentar uma visão posi-
tiva e inspiradora sobre a sustentabilidade 
e seus diferentes temas para a população.

A participação da instituição foi através 
do Sarau Comunidade Empreende Região 
do Nordeste de Amaralina, apresentando 
aspectos positivos dos  ativos e talentos 
culturais da Região, formada pelos bairros 
Chapada do Rio Vermelho, Nordeste de 
Amaralina, Santa Cruz e Vale das Pedrinhas, 
região que envolve cerca de 80 mil pesso-
as. Também foram realizadas exposições 
fotográficas, de Produtos Artesanais dos 
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participantes do PCE, bate papo, atrações 
culturais e a exibição do videoclipe “Sal-
vador pouco amor”, filmado no bairro do 
Nordeste de Amaralina com os moradores 
como artistas.

• ORQUESTRA PLÁSTICA DO NEOJIBA RE-
ALIZA CONCERTO DIDÁTICO NO PARQUE 
SOCIAL

“Viagem aos Limites Planetários” foi o tema 
do concerto didático realizado pelo Núcleos 
Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis 
da Bahia - Neojiba para jovens participantes 
de projetos do Parque Social. 

A atividade lúdica, composta por um reper-
tório de quatro músicas brasileiras, interpre-
tadas por jovens egressos do Neojiba, foi re-

• O PARQUE SOCIAL INTEGROU A PRO-
GRAMAÇÃO DO BRECHÓ ECOSOLIDÁRIO 

O Parque Social fez parte da programação 
do Brechó expondo seus Programas e Pro-
jetos, bem como o artesanato de material 
reciclado, oriundo do trabalho realizado 
com idosos participantes de alguns dos 
seus projetos.

alizada com a utilização de instrumentos de 
plástico, confeccionados com tubos de PVC 
e outros materiais recicláveis, dando a opor-
tunidade de alguns participantes usarem os 
instrumentos.
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Além da exposição, foi organizada tam-
bém uma apresentação cultural com os 
adolescentes e jovens das comunidades 
do Nordeste de Amaralina e Liberdade, 
participantes do Projeto Sementes Cultu-
rais, que tiveram a oportunidade de mos-
trar suas produções musicais e os xeque-
rês confeccionados por eles nas oficinas 
desenvolvidas através do Projeto. Foi a 
primeira experiência com apresentação 
em público, significativa e de sucesso. As 
composições musicais apresentadas pe-
los participantes abordaram temas como 
o empoderamento feminino, valorização 
da juventude, preconceito, além de home-
nagear o Projeto pelo fortalecimento da 
cultura local.

O Parque Social, enquanto parceiro da ini-
ciativa, apoiou a organização do Brechó, 
inclusive cedendo espaço para a capacita-
ção dos voluntários que trabalharam nos 
dias do evento.

• O PARQUE SOCIAL PARTICIPOU DO GABI-
NETE DA PREFEITURA EM AÇÃO NAS DEZ 
REGIONAIS DE SALVADOR

O Parque Social, enquanto parceiro da Prefeitura 
Municipal do Salvador, participou durante a rea-
lização do Programa ‘Gabinete da Prefeitura em 
Ação’.

Esta é uma iniciativa pioneira da Prefeitura, que 
visou atuar em proximidade aos cidadãos sote-
ropolitanos, dialogando com a comunidade, re-
cebendo sugestões, além de oferecer diversos 
serviços gratuitos, promovidos pelos órgãos 
municipais, com atendimento para programas 
sociais, assessoria jurídica pelo Balcão de Justi-
ça, marcação de consultas médicas, aferição de 
pressão e glicemia, entre outros.

O Parque Social participou desse Programa 
através da divulgação dos seus Programas e 
Projetos, possibilitando a comunidade vivenciar 
algumas ações desenvolvidas pela instituição, 
como por exemplo, oficina de memória, oficina 
de informática e atividades lúdicas/pedagógica 
para crianças e as inscrições em seus projetos, 
oportunidade em que o Parque Social ampliava 
o conhecimento das suas ações para as comu-
nidades.
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• EVENTO PELO OUTUBRO ROSA NO PAR-
QUE SOCIAL

O Parque Social em parceria com a Secre-
taria Municipal de Políticas para Mulheres, 
Infância e Juventude – SMPJ realizou di-
versas atividades em prol da campanha 
anual Outubro Rosa. Participantes dos 
Projetos e Programas da Instituição par-
ticiparam da programação que incluiu a 
palestra ‘Conhecer para Prevenir o Câncer 
de Mama’, depoimentos de mulheres em 
processo de cura do câncer (Instituto Ven-
cendo o Câncer – IVECAN), assim como 
participaram de uma Ação de Plantio de 
Sementeiras.

• BENEMEIAS – O BEM CONTAGIA

O Parque Social participou da campanha 
O Bem Contagia, realizada pela Benegrip, 
Puket e outros parceiros. O dinheiro ar-
recadado com as vendas das meias da 
campanha foi revertido para ONGs sele-
cionadas. Foram sete organizações parti-
cipantes no Brasil inteiro e o Parque Social 
foi uma delas.

A instituição adquiriu itens de inverno, com 
70% do valor recebido pelas doações, para 
os idosos participantes dos seus Projetos.
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ATUANDO COM 
EXCELÊNCIA
• PARQUE SOCIAL É PREMIADO PELA 
ABRH BRASIL

Parque Social leva a maior premiação de re-
cursos humanos do país, o prêmio Oswaldo 
Checchia 2019, pelo seu trabalho com o Pro-
grama Comunidade Empreende (PCE). Em 
meio a outras iniciativas, a instituição foi con-
gratulada na modalidade Sustentabilidade 
devido às boas práticas que fazem diferença 
dentro e fora das organizações.

Esta já é a terceira vez consecutiva que o 
Parque Social recebe a condecoração da As-
sociação Brasileira de Recursos Humanos 
(ABRH), mas antes o destaque tinha sido só 
em nível estadual. Nesta edição, chegou ao 
topo nacional.

PARA O PARQUE SOCIAL ESSA PREMIA-
ÇÃO REPRESENTA O RECONHECIMENTO 
E A CONSOLIDAÇÃO DE UM TRABALHO 
DIFERENCIADO QUE A INSTITUIÇÃO TEM 
DESENVOLVIDO.
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• PARQUE SOCIAL RECEBEU PRÊMIO 
CONCEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRA-
SILEIRA DE RECURSOS HUMANOS NA 
BAHIA

O Prêmio Ser Humano é um reconhecimento 
da ABRH a casos  de sucesso na área de ges-
tão de pessoas, com o objetivo de estimular 
boas práticas que inspirem pessoas e organi-
zações a fazerem a diferença.

O Parque Social foi escolhido pela ABRH 
Bahia, dentre outras relevantes iniciativas na 
categoria de Sustentabilidade, pelo trabalho 
desenvolvido com o Programa Agente da 
Educação, ação pioneira da Prefeitura Mu-
nicipal do Salvador, na qual o Parque Social 
atua como cogestor.

• PARQUE SOCIAL RECEBE VISITA DA 
DELEGAÇÃO DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Com o objetivo de conhecer melhores práti-
cas nas áreas de desenvolvimento de com-
petências, desenvolvimento de pessoas e 
comunidades, com foco no Empreendedoris-
mo Social, representantes do Governo de São 
Tomé e Príncipe (STP) realizaram uma visita 
ao Parque Social.

A delegação foi composta por 10 membros, 
entre eles, a ministra da Educação, Julieta 
Izidro, a ministra do Turismo, Maria da Graça 
Lavres, o ministro do trabalho, Adlander Cos-
ta, representantes do Banco Mundial, entre 
outros.

Na oportunidade o Parque Social apresentou 
todos seus Programas e Projetos, detalhan-
do como os mesmos são realizados, além 
de depoimentos dos participantes.
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• PARTICIPANTES DO FÓRUM REDEAMÉ-
RICA CONHECEM AÇÕES DO PARQUE    
SOCIAL 

O Instituto Camargo Corrêa indicou o Parque 
Social para receber a visita de representantes 
de organizações e fundações do Brasil e dos 
países representantes da Argentina, Peru, Mé-
xico, República Dominicana, Colômbia, Gua-
temala e Chile que integram a RedEAmérica, 
organização do setor empresarial dedicada a 
partilhar experiências de empreendedorismo 
social e promover comunidades sustentáveis 
na América Latina e Caribe.

Após a apresentação dos Programas e Proje-
tos os representantes foram in loco visitar um 
dos empreendimentos desenvolvido através do 
Programa Comunidade Empreende - PCE, Pro-
grama que foi concebido pelo Parque Social.
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• PARQUE SOCIAL PARTICIPOU DA II FEI-
RA DA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL 
DA BAHIA

O Ministério do Trabalho e Previdência Social 
realizou a II Feira da Aprendizagem Profis-
sional da Bahia, convidando o Parque Social 
para participar do evento que teve como ob-
jetivo incentivar as empresas públicas e pri-
vadas a contratar aprendizes e promover o 
trabalho decente.

O Parque Social participou enquanto organi-
zação integrante do Fórum Baiano de Apren-
dizagem – FOBAP, o qual reúne instituições 
que realizam formação profissional de jo-
vens, fundamentada na Lei da Aprendizagem, 
tendo capacitado mais de mil jovens, através 
do Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor, 
em parceria com a Prefeitura Municipal do 
Salvador, tornando-se uma das mais relevan-
tes políticas públicas deste Município.
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• REDE LAUREATE FAZ DOAÇÃO DE COM-
PUTADORES PARA O PARQUE SOCIAL

A Rede Laureate Brasil, representada na Bahia 
pela Unifacs doou ao  Parque Social 10 com-
putadores. A ação é parte integrante do Projeto  
Descarte4good que coleta, recicla e recondicio-
na equipamentos que estavam para descarte 
nas instituições da rede.

A iniciativa possibilita o reaproveitamento da 
matéria prima, diminui a emissão de poluentes 
e permite a doação de equipamentos remanu-
faturados a organizações de apoio social.

Para o Parque Social essas doações foram de 
grande importância considerando a necessida-
de de manter dois laboratórios equipados com 
computadores que permitem oferecer capaci-
tação de informática nos seus diversos Progra-
mas e Projetos.
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CONQUISTANDO                    
E SE REINVENTANDO
Iniciamos em 2013, com a missão de con-
tribuir para a redução das desigualdades 
sociais e promoção da melhoria da quali-
dade de vida das pessoas e das comunida-
des, atuando numa perspectiva inovadora e 
transformadora.

Acreditamos que toda gênese de um novo 
projeto requer paixão, entusiasmo e retidão 
de propósitos, e foi dessa forma que pauta-
mos nossa trajetória.

Sempre soubemos da nossa responsabili-
dade e dos desafios que teríamos que en-
frentar, mas nunca nos faltou motivação 
para buscarmos soluções que oferecessem 
reais oportunidades de aprendizagem e de 
crescimento.

Nossa gestão priorizou o profissionalismo, 
respeito e solidariedade ao ser humano, a 
valorização dos parceiros e a efetividade 
dos resultados. Dessa forma é que temos 
nos consolidado como instituição que agre-
ga valor ao social, que está sempre buscan-
do novos caminhos, se reinventando.

Muitas foram as lições aprendidas, muitas 
experiências vivenciadas. Podemos dizer, 
com humildade, que a visão que tivemos 
quando iniciamos, hoje é uma realidade, 
nos tornamos referência no ecossistema de 
Empreendedorismo Social, deixando mui-
tas contribuições de impacto positivo. No 
entanto, nossa natureza inquieta, nos faz 
acreditar que ainda temos muito a alcançar, 
a contribuir, a prospectar e a realizar mais 
e melhor.

Queremos aqui fazer um agradecimento 
especial à Prefeitura Municipal do Salva-
dor, por ter acreditado no nosso potencial 
em promover ações transformadoras, rele-
vantes e com objetivos e forma de atuação, 
consonantes aos seus propósitos, princí-
pios e valores. Essa valiosa parceria trouxe, 
sem dúvida, grandes contribuições para a 
redução das desigualdades sociais e para o 
desenvolvimento comunitário sustentável.

Desta forma, agradecemos a todos que fi-
zeram e fazem parte dessa jornada trans-
formadora.



HÁ 8 ANOS
O PARQUE SOCIAL 
FOMENTA O 
EMPREENDEDORISMO 
SOCIAL COMO 
INSTRUMENTO            
DE TRANSFORMAÇÃO   
E DESENVOLVIMENTO.
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